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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

Prominer Projetos Ltda. foi contratada pela VOTORANTIM CIMENTOS S.A. para a elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, que subsidiará 

a análise pelo Instituto Água e Terra – IAT da viabilidade ambiental da ampliação das 

atividades de extração de calcário, diabásio e filito e disposição de estéril nas concessões de 

lavra dos processos minerários ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, 

ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968, das Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e 

Argila 853, integrantes da Unidade Rio Branco do Sul. 

O empreendimento que será ampliado está localizado no município de Rio Branco do Sul, na 

Região Metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná (FIGURA 1). A Mina Saivá está em 

operação desde a década de 1980 e abastece atualmente a primeira fábrica de cimento do 

estado do Paraná e maior fábrica de cimento da América Latina da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

A ampliação pretendida da mina de calcário, diabásio e filito será desenvolvida nas poligonais 

dos processos minerários ANM 585.701/1942 com Decreto de Lavra nº 47.859/1960, 

processo ANM 004.905/1952 com Decreto de Lavra nº 35.131/1954, processo 

ANM 000.078/1959 com Decreto de Lavra nº 55.672/1965, processo ANM 812.853/1968 com 

Portaria de Lavra nº 149/06 e processo ANM 816.327/1968 com Portaria de Lavra nº 248/03, 

todos de titularidade da VOTORANTIM CIMENTOS. 

Em 16 de julho de 2019 a VOTORANTIM CIMENTOS apresentou à Gerência Regional da 

Agência Nacional de Mineração – ANM no estado do Paraná o Relatório de Reavaliação de 

Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico – RRR e NPIAE dos 

processos ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 

e ANM 816.327/1968. Esse relatório apresentou a reavaliação dos recursos de calcário, 

diabásio e filito e atualizou o plano de aproveitamento econômico prevendo a ampliação da 

área de lavra nas Minas Saivá e Filito Itacuri, a abertura das Minas Filito DCE e Argila 853, 

bem como a ampliação da área do Depósito Controlado de Estéril – DCE. 

A Mina Saivá e a Mina Filito Itacuri possuem a Licença de Operação nº 10425 (protocolo 

nº 16.065.022-2), para extração mineral de filito, calcário e diabásio com validade até 05 de 

dezembro de 2023. As áreas de lavra de filito, nas Minas Filito Itacuri e Filito DCE, ao final de 

suas vidas úteis, serão utilizadas para a ampliação do DCE. 

Em março de 2020, a VOTORANTIM CIMENTOS apresentou à Diretoria de Licenciamento e 

Outorga e Diretoria de Licenciamento Estratégico – DLE do Instituto Água e Terra a solicitação 

de Licença Prévia da ampliação das áreas de lavra de calcário, diabásio e filito e do depósito 

controlado de estéril nas Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 da Unidade Rio 
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Branco do Sul, com a Proposta de Plano de Trabalho para a elaboração do Estudo e Relatório 

de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para ampliação do empreendimento. 

Em 17 de junho de 2020 foi emitido o Termo de Referência para a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA da implantação e ampliação 

das áreas de lavra e disposição de estéril nas Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 

através do Ofício nº 174/2020/IAT/DLO/DLE. 

É prevista a ampliação das áreas de lavra da Mina Saivá totalizando 169,8 ha e da Mina Filito 

Itacuri totalizando 28,04 ha, sendo 19,66 ha em área coincidente com a futura expansão da 

Mina Saivá, implantação da Mina Filito DCE totalizando 42,46 ha e da Mina Argila 853 

totalizando 2,83 ha e ampliação do depósito controlado de estéril totalizando 125,48 ha, sendo 

50,84 ha em áreas coincidentes com a futura expansão das Minas Filito Itacuri e Filito DCE. 

A escala de produção será de 6.500.000 t/ano de calcário para fabricação de cimento, 

1.200.000 t/ano de calcário agrícola, para produção de agregados ou areia para argamassa, 

1.000.000 t/ano de diabásio para produção de agregados e 650.000 t/ano de filito. A 

ampliação do atual depósito de estéril aumentará sua capacidade atual para 58.300.000 m³. 

A ampliação das atividades de lavra e de disposição de estéril são embasadas no Relatório 

de Reavaliação de Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico – RRR e 

Novo PIAE, apresentado para a Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração – ANM 

no estado do Paraná em 16 de julho de 2019. 

O plano de lavra foi elaborado com objetivo de realizar o aproveitamento integrado dos 4 

(quatro) tipos de rochas calcárias para fabricação de cimento, produção de corretivo agrícola, 

agregados para construção civil, areia para argamassa, além do aproveitamento filito para 

fabricação de cimento e do diabásio para produção de agregados para construção civil. Desta 

forma, a parcela do calcário que não puder ser aproveitada para fabricação de cimento (devido 

aos teores de magnésio e sílica) será encaminhada para a produção de agregados para 

construção civil, areia para argamassa ou para corretivo agrícola, proporcionando o melhor 

aproveitamento das reservas minerais e diminuição da quantidade de estéril a ser gerada e 

disposta no Depósito Controlado de Estéril do empreendimento. 

Para a realização desta ampliação é prevista a supressão de vegetação nativa secundária em 

estágio pioneiro, inicial, e médio a avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica e o corte 

de indivíduos arbóreos nativos isolados. 

Desta forma, este estudo de impacto ambiental trata da ampliação das atividades de lavra de 

calcário, diabásio e filito na Unidade de Rio Branco do Sul, nas Minas Saivá e Filito Itacuri, já 

existentes, e a implantação das Minas Filito DCE e Argila 853, bem como a ampliação do 

Depósito Controlado de Estéril – DCE, da VOTORANTIM CIMENTOS, no município de Rio 

Branco do Sul, no estado do Paraná. 

A VOTORANTIM CIMENTOS é proprietária de todos os imóveis nos quais se dará a ampliação 

das áreas de lavra e do depósito controlado de estéril. 

Este estudo de impacto ambiental identifica e analisa os impactos do projeto de ampliação 

das áreas de lavra e disposição de estéril pretendido pela VOTORANTIM CIMENTOS na 

Unidade Rio Branco do Sul. Durante a elaboração deste EIA, foram realizados levantamentos 

primários dos meios físico, biótico e antrópico por equipe multidisciplinar habilitada e 

consultores especializados em áreas específicas. Durante o período de elaboração do EIA, 
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ocorreram diversas interações com os responsáveis pelo projeto, que eram informados sobre 

os resultados dos levantamentos e análises conforme estes iam sendo obtidos. Desta forma, 

a elaboração do projeto técnico foi influenciada pelas informações e análises resultantes do 

processo de avaliação dos impactos ambientais. 

 

 

FIGURA 1 – Layout do empreendimento da Unidade Rio Branco do Sul. 

 

No caso desse licenciamento ambiental de ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri e da 

implantação das Minas Filito DCE e Argila 853 bem como da ampliação do Depósito 

Controlado de Estéril – DCE da VOTORANTIM CIMENTOS, os Estudos Ambientais 

correspondem ao EIA e ao RIMA. 

O texto do EIA é organizado em 9 (nove) Capítulos, com os seguintes conteúdos: 

 O Capítulo 1 descreve a metodologia de trabalho utilizada para preparar o estudo de 

impacto ambiental, citando o embasamento teórico e a abordagem utilizada; 

 O Capítulo 2 apresenta as informações gerais incluindo dados do empreendedor e 

da empresa responsável pela elaboração do EIA/RIMA, localização do 
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empreendimento, licenciamento ambiental e minerário, objetivos e justificativas do 

empreendimento, análise da compatibilidade do projeto de ampliação com planos e 

programas desenvolvidos na região e síntese da legislação ambiental aplicável; 

 O Capítulo 3 trata das alternativas tecnológicas e locacionais para a ampliação do 

empreendimento proposto; 

 O Capítulo 4 traz a caracterização do empreendimento proposto, detalhando os 

aspectos referentes à ampliação das áreas de lavra e do depósito de estéril; 

 O Capítulo 5 aborda o diagnóstico ambiental, no qual são apresentadas e analisadas 

as principais características do ambiente físico, das comunidades bióticas e do meio 

antrópico da área do empreendimento e de seu entorno; 

 No Capítulo 6 é apresentada a avaliação dos impactos ambientais, a partir do 

cruzamento das atividades que compõem o projeto de ampliação com os principais 

elementos do meio afetado, efetuando-se a identificação e previsão de magnitude e 

finalizando com a avaliação da importância dos impactos ambientais; 

 No Capítulo 7 são apresentadas as áreas de influência do empreendimento, 

definidas em função das características do empreendimento, do diagnóstico ambiental 

e da análise dos impactos ambientais; 

 O Capítulo 8 descreve o plano de gestão ambiental, com a proposição das medidas 

que serão adotadas pelo empreendedor para evitar ou reduzir os impactos negativos 

decorrentes do empreendimento (medidas mitigadoras), assim como as medidas 

destinadas a compensar os impactos que não podem ser suficientemente reduzidos 

(medidas compensatórias). Também é apresentado o programa de monitoramento 

ambiental, o plano de recuperação de áreas degradadas e, finalmente, o plano 

conceitual de desativação do empreendimento; 

 No Capítulo 9 é apresentado o prognóstico ambiental; com a avaliação da situação 

ambiental das áreas de influência com a implantação e operação do empreendimento, 

considerando a adoção dos programas ambientais propostos. Também é realizada 

uma comparação da situação ambiental das áreas de influência, considerando os 

cenários com ou sem o empreendimento e apresentada a síntese dos benefícios e 

ônus. 

As considerações finais, as referências bibliográficas e a equipe técnica envolvida na 

elaboração deste EIA são apresentadas ao final deste documento. 

As informações contidas neste documento são de uso restrito aos destinatários identificados. 

A reprodução deste documento só tem validade caso seja realizada na íntegra e sob 

autorização do(s) autor(es). A autoria desta produção técnica é assegurada pelos direitos 

previstos na Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA se compõe de 7(sete) volumes, sendo os VOLUMES 1, 

2 e 3 correspondentes ao texto dos estudos realizados e Desenhos, o VOLUME 4 a 6 são 

compostos pelos documentos anexos do EIA (documentos, manifestações externas e 

relatórios complementares). 
O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA resume em linguagem de fácil compreensão os 

estudos e avaliações realizados, sendo apresentado no VOLUME 7.  
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia geral utilizada na elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental – EIA bem como os procedimentos adotados para a avaliação dos 

impactos ambientais do projeto de ampliação das áreas de lavra de calcário, diabásio e filito 

das Minas Saivá e Filito Itacuri, implantação das Minas Filito DCE e Argila 853 e ampliação do 

Depósito Controlado de Estéril da VOTORANTIM CIMENTOS. 

O EIA constitui um documento técnico elaborado para subsidiar o processo de licenciamento 

ambiental de empreendimentos que possam causar modificações ao meio ambiente, exigido 

nos termos da legislação vigente no âmbito federal (Lei nº 6.938/1981, Decreto 

nº 99.274/1090, Resoluções CONAMA nº 001/1986 e nº 237/1997 e Lei Complementar 

nº 140/2011) e no âmbito estadual (Resolução CEMA nº 105/2019 e Resolução SEDEST 

nº 016/2020). No caso da ampliação de atividade minerária também se aplica a Resolução 

SEDEST nº 02/2020, que determina a elaboração de EIA/RIMA para atividades minerárias de 

grande porte, conforme Termo de Referência elaborado pelo órgão licenciador. 

Neste EIA estão consolidados levantamentos, estudos e análises, com a finalidade de avaliar 

os impactos ambientais que o empreendimento proposto pode causar ao meio ambiente. A 

preparação do presente EIA envolveu a realização de diversas tarefas e foi precedida de uma 

etapa de planejamento dos estudos. Os principais passos para o planejamento e execução 

deste EIA são apresentados na FIGURA 1.1. 

Para a elaboração deste EIA, as atividades foram iniciadas com a consolidação das 

informações do projeto de ampliação pretendido e uma caracterização preliminar do ambiente, 

o que permitiu a identificação prévia de impactos ambientais e questões mais relevantes, 

sendo emitido pelo IAT o Termo de Referência através do Ofício nº 174/2020/IAT/DLO/DLE, 

que balizou a estrutura do presente estudo ambiental. 

Para a realização dos estudos de base, a Prominer Projetos Ltda. contou com a colaboração 

de equipe técnica multidisciplinar, contratou consultores especializados em determinadas 

áreas do conhecimento e teve ainda a colaboração de profissionais da VOTORANTIM 

CIMENTOS envolvidos com o projeto de ampliação da Mina Saivá. O critério para composição 

da equipe atendeu a Resolução SEMA nº 26 de 10 de julho de 2013. 

As informações obtidas nos estudos de base compõem o diagnóstico ambiental e se baseiam 

em extensiva coleta e interpretação de dados primários e secundários sobre o ambiente físico, 

biótico e socioeconômico. O diagnóstico ambiental é um componente essencial do EIA e 

fundamental para as etapas seguintes de avaliação de impactos e de formulação de medidas 

mitigadoras (plano de gestão ambiental). Cada levantamento do diagnóstico foi efetuado com 

o emprego de metodologia própria, de domínio de cada um dos especialistas envolvidos, 

apresentada nas seções correspondentes. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 6 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FIGURA 1.1 – Metodologia de planejamento e preparação do EIA. 
Fonte: Adaptado de Sánchez (2006). 
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Ainda no início dos estudos de base foram elaboradas listas preliminares dos aspectos e 

impactos ambientais potencialmente relacionáveis ao empreendimento, baseadas na 

literatura técnica disponível, bem como na situação atual do empreendimento. Estas listas 

foram distribuídas e debatidas com os profissionais que executaram os levantamentos para o 

diagnóstico ambiental, de forma a possibilitar uma maior interação entre estes e a ampliação 

do empreendimento proposta pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

Quando o diagnóstico ambiental já se encontrava em fase de conclusão pelos diversos 

profissionais envolvidos foi realizado novo debate sobre as listas preliminares, de modo a 

identificar os aspectos e impactos ambientais a serem avaliados no EIA. Nesta fase, o Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA), adotado em todas as unidades da VOTORANTIM CIMENTOS, 

foi utilizado como referência, acrescentando-se aspectos ambientais relacionados à 

ampliação das áreas de lavra e desativação da mina, uma vez que o SGA é voltado para a 

fase de operação do empreendimento. 

Nesta etapa, a identificação dos impactos devidos às ampliações deve ser sistemática, 

correlacionando cada ação (ou atividade) componente do empreendimento com um ou mais 

aspectos ambientais. Os aspectos, por sua vez, se relacionam com um ou mais impactos. 

. 

Uma vez identificados os aspectos e impactos ambientais, procede-se sua previsão. Para os 

aspectos ambientais foram utilizados indicadores de acordo com dados contidos na 

caracterização do empreendimentoe sua amplicão e também no diagnóstico ambiental. Já os 

impactos ambientais foram relacionados a uma série de parâmetros como magnitude, 

reversibilidade, requisitos legais, probabilidade de ocorrência, interação com outros impactos 

e escalas espaciais e temporais. 

Por fim a relevância de cada um dos impactos ambientais foi avaliada de acordo com a seleção 

de 4 (quatro) dos parâmetros previstos: (i) magnitude esperada do impacto, estimada com 

base nos dados de projeto e no reconhecimento ambiental; (ii) probabilidade de ocorrência 

com base em apreciação subjetiva e qualitativa das probabilidades de manifestação dos 

impactos; (iii) existência de requisitos legais que visem a proteção de determinado recurso 

ambiental ou cultural como, por exemplo, necessidade de supressão de vegetação nativa; e, 

(iv) possibilidade de reversão do impacto ambiental com a implantação ou não de medidas 

corretivas. 

Além do balizamento legal, na preparação deste EIA, a equipe da Prominer Projetos Ltda. 

buscou observar as principais recomendações internacionais para a boa prática da avaliação 

de impacto ambiental. Dentre as diretrizes de âmbito internacional, destacam-se: 

 Princípios para a melhor prática da avaliação de impacto ambiental da International 

Association for Impact Assessment (IAIA, 1999); 

 Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Social e Ambiental da International 

Finance Corporation (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2006); 

 Manual de Recursos para Treinamento em Avaliação de Impacto Ambiental do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, 2002); 

 Diretrizes para Avaliação de Impactos Ambientais e Sociais (ESIA) (Cement 

Sustentability Initiative – CSI). 
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A formulação de um Plano de Gestão Ambiental, composto de Medidas Mitigadoras dos 

impactos adversos, Medidas Compensatórias aos impactos que não podem ser mitigados, o 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e o Plano de Monitoramento Ambiental 

completam os trabalhos de preparação do EIA. 

Embora o maior propósito do EIA seja o embasamento para o deferimento da licença 

ambiental, as informações sobre o projeto e o meio ambiente impactado também influem na 

definição das condições que estarão presentes nas futuras licenças ambientais relacionadas 

à ampliação do empreendimento. Com a concessão das licenças ambientais de ampliação, o 

empreendedor é obrigado a cumprir todas as condições que serão impostas pelas novas 

licenças prévia, de instalação e de operação, referentes à ampliação do empreendimento, 

além de observar e cumprir os requisitos gerais da legislação ambientalAs condições das 

licenças ambientais são específicas para cada empreendimento e, no caso daqueles de 

significativo impacto, derivam em grande parte do próprio estudo de impacto ambiental. 

Normalmente as licenças ambientais incorporam todos os compromissos propostos pelo 

empreendedor e seus consultores por meio do EIA e de eventuais estudos posteriores, que 

se transformam em condições das licenças ambientais. Ademais, condições adicionais podem 

ser exigidas pelo órgão licenciador. 

Seguindo esta linha, a equipe técnica multidisciplinar da Prominer Projetos Ltda. buscou 

caminhos para integrar o EIA, de modo que as informações levantadas na fase de 

planejamento possam ser diretamente utilizadas na formulação de programas de gestão, 

objetivos e metas ambientais para o empreendimento. Neste sentido, seguiu-se a metodologia 

proposta por Sánchez e Hacking (2002), segundo a qual durante a preparação do EIA já 

devem ser identificados tanto os aspectos quanto os impactos ambientais do 

empreendimento, relacionando-os às atividades, produtos e serviços pertinentes ao projeto. 

Aspectos ambientais, segundo a norma ISO 14.001:2015 são “elementos das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente”. 

Em seguida, programas de gestão ambiental devem ser desenvolvidos para os aspectos e 

impactos mais significativos, da mesma forma que o EIA deve propor medidas mitigadoras e 

outras medidas de gestão. Há, portanto, certa semelhança entre a preparação de um EIA e o 

planejamento de um SGA, de tal forma que a integração entre ambos vem sendo apontada 

por autores como Bailey (1997), Goodland e Mercier (1999), Marshall (2002), Sánchez e 

Gallardo (2005), como um dos fatores de sucesso na implementação das medidas mitigadoras 

e demais compromissos assumidos pelo proponente no licenciamento ambiental de um 

projeto. 
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CAPÍTULO 2 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as informações gerais do projeto em licenciamento, bem 

como do empreendedor e da empresa responsável pela elaboração dos estudos do 

empreendimento minerário proposto para ampliação. 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

A VOTORANTIM CIMENTOS S.A. é tradicional empresa multinacional, de origem brasileira e 

atuante no ramo de produção de cimentos, cal, agregados, concreto, argamassas e calcário 

agrícola, estando presente em 14 (quatorze) países, tendo interesse no licenciamento 

ambiental da ampliação das áreas de lavra das Minas Saivá e Filito Itacuri, implantação das 

Minas Filito DCE e Argila 853 e ampliação do Depósito Controlado de Estéril - DCE, da 

Unidade Rio Branco do Sul, localizada no município de Rio Branco do Sul, no estado do 

Paraná. 

Razão social: 

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

CNPJ/MF: 01.637.895/0112-58 

CTF: 5249579 

Endereço do empreendimento: 

Estrada Rio Branco/Serro Azul, km 2. 

Bairro: Itacuri. CEP: 83540-000. 

Rio Branco do Sul- PR. 

Endereço do empreendedor: 

Avenida Ermírio de Moraes, nº 380. 

Bairro: Tacaniça. CEP: 83540-000. 

Rio Branco do Sul- PR 

CNPJ/MF: 01.637.895/0106-00 

CTF: 5249579 

Representante Legal 

José de Cássio Schittini 

RG: 331872-4 SSP/PR 

CPF/MF: 500.836.516-91 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA DE CONSULTORIA 

A Prominer Projetos Ltda. é empresa de consultoria com atuação nas áreas de mineração e 

meio ambiente, estabelecida desde 1985, e elaborou este EIA, referente à ampliação das 

atividades de lavra e da área de disposição controlada de estéril na Mina Saivá, bem como da 

implantação das Minas Filito DCE e Argila 853 da VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

Razão Social: 

PROMINER PROJETOS LTDA. 

CNPJ/MF nº 57.061.475/0001-05 

CREA: 333933 

CTF: 334773 

Responsável Técnico: 

Ciro Terêncio Russomano Ricciardi 

Engenheiro de Minas - CREA 0600871181 

E-mail: ciro@prominer.com.br 

CTF: 334770 
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Endereço do Escritório: 

Rua França Pinto nº 1233 – Vila Mariana 

CEP: 04016-035 – São Paulo – SP 

Fone/ Fax: (11) 5571- 6525 

E-mail: prominer@prominer.com.br 

Site: www.prominer.com.br 

2.3. OBJETO DO LICENCIAMENTO 

A VOTORANTIM CIMENTOS pretende licenciar, através deste EIA, a ampliação das 

atividades de extração de calcário, diabásio e filito nas Minas Saivá e Filito Itacuri, a abertura 

das Minas Filito DCE e Argila 853 bem como a ampliação do depósito controlado de estéril, 

na Unidade Rio Branco do Sul, para aproveitamento de rocha calcária, diabásio e filito para 

fabricação de cimento, para produção de brita para uso na construção civil e para o 

abastecimento de calcário corretivo de solo do mercado da agroindústria. A vida útil desta 

ampliação será de 43 (quarenta e três) anos. 

A ampliação pretendida da lavra de calcário, diabásio e filito será desenvolvida exclusivamente 

nas poligonais dos processos minerários ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, 

ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968, todos de titularidade da 

VOTORANTIM CIMENTOS, onde estas atividades minerárias já são realizadas desde a 

década de 1980. 

A área de lavra da Mina Saivá, após a ampliação, totalizará 169,8 ha, com o rebaixamento do 

piso da cava até a cota de 690 metros, a área de lavra da Mina Filito Itacuri totalizará 28,04 ha, 

sendo 19,66 ha em área coincidente com a futura expansão da Mina Saivá e 8,38 ha 

coincidentes com a ampliação do DCE, a área da Mina Filito DCE totalizará 42,46 ha 

coincidentes com a ampliação do DCE e a área de lavra da Mina Argila 853 totalizará 2,83 ha. 

A capacidade de extração será de 6.500.000 t/ano de calcário para fabricação de cimento, 

1.200.000 t/ano de calcário para produção de corretivo agrícola, agregados para construção 

civil e areia para argamassas, 1.000.000 t/ano de diabásio para produção de agregados para 

construção civil e 650.000 t/ano de filito para fabricação de cimento. 

Na Mina Saivá para extração de 372.097.580 t de minérios será necessária a remoção de 

69.946.092 t de estéril, na Mina Filito Itacuri para extração de 9.714.300 t de minérios será 

necessária a remoção de 4.216.000 t de estéril, na Mina Filito DCE para extração de 

8.908.100 t de minérios será necessária a remoção de 4.896.300 t de estéril e na Mina 

Argila 853 para extração de 427.400 t de minérios será necessária a remoção de 209.800 t de 

estéril. 

O Depósito Controlado de Estéril – DCE também terá ampliada sua capacidade para receber 

58.300.000 m³, ou 87.450.000 t, de estéril, totalizando uma área ocupada de 125,48 ha, sendo 

que 50,84 ha da ampliação pretendida se dará em áreas coincidentes com a futura expansão 

das Minas Filito Itacuri e Filito DCE. 

Na ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri e na ampliação do Depósito Controlado de Estéril 

- DCE, bem como na implantação das minas Filito DCE e Argila 853 da VOTORANTIM 

CIMENTOS será necessária a autorização para a supressão de 100,05 ha de vegetação 

nativa secundária, em estágio inicial e em estágio médio a avançado de regeneração. Essa 
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vegetação a ser suprimida é composta por 25,93 ha de vegetação em estágio inicial e 74,12 ha 

em estágio médio a avançado. Haverá intervenção em 11,5 ha de Áreas de Preservação 

Permanente - APPs e também o corte de 26 indivíduos arbóreos isolados. 

A jornada de trabalho licenciada atualmente na Licença de Operação – LO nº 10425, válida 

até de 05 de dezembro de 2023, é de dois turnos de 8 horas diárias, de segunda-feira a 

domingo, totalizando cerca de 480 horas mensais e o regime de trabalho nas instalações de 

britagem é de 24 horas, em quatro turnos de 6 horas diárias cada turno. 

2.4. LOCALIZAÇÃO E DOMINIALIDADE 

As áreas de interesse para a ampliação das áreas de lavra e de disposição controlada de 

estéril estão localizadas a cerca de 4 km a noroeste do centro urbano de Rio Branco do Sul, 

no local conhecido como Rio Abaixo e a cerca de 5 km da fábrica de cimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS, compreendida no mesmo município. 

Para acesso ao empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS, partindo de Curitiba toma-

se a Rodovia dos Minérios (PR-092) e percorre-se cerca de 20 km até o município de Rio 

Branco do Sul, onde se toma a Rua Ermírio de Moraes por cerca de 1 km, até a Estrada do 

Calcário, onde se percorre cerca de 1 km e depois toma-se a Estrada da Represa, por cerca 

de 4 km, até a área de interesse. 

A FIGURA 2.4.1 apresenta o mapa de acesso rodoviário e a FIGURA 2.4.2 mostra o mapa de 

localização, na escala de 1:50.000, em base planialtimétrica do DSG, com a área objeto deste 

EIA/RIMA. 

A VOTORANTIM CIMENTOS é proprietária de todos os imóveis nos quais está inserido o 

empreendimento atual e a ampliação pretendida, conforme relação de títulos e documentos 

apresentada no QUADRO 2.4.1. As cópias das matrículas e CAR estão apresentados nos 

ANEXOS 4.10 e 4.11 do VOLUME 4. 

QUADRO 2.4.1 
IMÓVEIS DA VOTORANTIM CIMENTOS ONDE SE DARÁ A AMPLIAÇÃO 

Nº IDENTIFICAÇÃO 
Nº 

MATRÍCULA 
ÁREA UNIDADE 

N° 
INCRA 

1 SAIVA 733 22,40 ha 701.130.024.490-1 

2 SAIVA 3.295 1,52 alqueire 701.130.024.490-1 

3 SAIVA 4.093 76.101,52 m² 701.130.024.490-1 

4 PILÃOZINHO 4.550 10.971.9460 m² 701.130.024.490-1 

5 CUSTÓRIO 5.066 329.564,79 m² 701.130.024.490-1 

6 SAIVA 5.426 17,55 ha 701.130.024.490-1 

7 SAIVA 5.426 6,18 ha 701.130.024.490-1 

8 LAVRINHA 5.633 6 ha 701.130.024.490-1 

9 SAIVA 5.705 47.643,92 m² 701.130.024.490-1 

10 SAIVA 6.288 48.158,00 m² 701.130.024.490-1 

11 LAVRINHA 7.051 24.500,00 m² 701.130.024.490-1 

12 LAVRINHA 7.052 18.000,00 m² 701.130.024.490-1 

13 LAVRINHA 7.053 175.450,00 m² 701.130.024.490-1 
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14 SAIVA 8.078 170.621,54 m² 701.130.024.490-1 

15 SAIVA 8.079 172.645,57 m² 701.130.024.490-1 

16 RIO ABAIXO 8.141 966.041,14 m² 701.130.024.490-1 

17 SAIVA 8.384 91.830,43 m² 701.130.024.490-1 

18 LAVRINHA 9.308 507.958,00 m² 701.130.024.490-1 

19 LAVRINHA 9.309 24.000,00 m² 701.130.024.490-1 

20 LAVRINHA 13.017 6.050,00 m² 701.130.024.490-1 

21 
LAVRINHA E 

SAIVÁ 
13.143 200.939,13 m² 701.130.024.490-1 

22 LAVRINHA 13.148 27.200,00 m² 701.130.024.490-1 

23 LAVRINHA 13.154 4.000,00 m² 701.130.024.490-1 

24 MADRE 13.210 90.750,00 m² 701.130.024.490-1 

25 
RIO ABAIXO E 
PILÃOZINHO 

13.321 242.000,00 m² 701.130.024.490-1 

26 SAIVA 14.118 17,99 ha 701.130.024.490-1 

27 
MADRE E 

CACHIMBA 
14.131 251.965,00 m² 701.130.024.490-1 

28 SAIVA 14.452 5,48 ha 701.130.024.490-1 

29 SAIVA 14.453 2,96 ha 701.130.024.490-1 

30 SAIVA 14.844 10.095,75 m² 701.130.024.490-1 

31 --- 15.181 22,62 ha --- 

32 LAVRINHA 29.121 123.289,00 m² 701.130.024.490-1 

33 LAVRINHA 30.288 15,00 alqueire 701.130.024.490-1 

34 LAVRINHA 34.334 7,00 alqueire 701.130.024.490-1 

35 SAÍVA 47 (ESCRITURA) 8,48 alqueire 701.130.024.490-1 

36 PILÃOZINHO 
Escritura Fazenda Inharu 

Pilaozinho 
522720 m² 701.130.024.490-1 

37 LAVRINHA 17 (ESCRITURA) 158987,36 m² 701.130.024.490-1 
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FIGURA 2.4.1 – Mapa de acesso rodoviário à Mina Saivá.  
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FIGURA 2.4.2 – Mapa de localização da Mina Saivá.  
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2.5. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

A VOTORANTIM CIMENTOS, empresa integrante do Grupo Votorantim, tem início em 1918, 

quando um imigrante português assumiu a Fábrica de Fiação e Tecelagem no distrito de 

Votorantim, no município de Sorocaba, no estado de São Paulo, sendo então criada a 

Sociedade Anônima Fábrica Votorantim. 

Em 1933, o Grupo Votorantim passou a investir no mercado de cimento. Naquele ano iniciou 

a construção da fábrica de cimento Santa Helena, no Distrito de Votorantim, no município de 

Sorocaba, que foi inaugurada no ano de 1936, com capacidade de produção de 250 t/dia de 

clínquer para fabricação de cimento em um pequeno forno dinamarquês. Quase noventa anos 

depois, a empresa é uma das dez maiores produtoras de cimento do mundo.  

Hoje, O Grupo Votorantim atua em mais de 20 países e exporta seus produtos para mais de 

200 países, sendo cerca de 40% de suas receitas provenientes dessas exportações. 

No Brasil, a VOTORANTIM CIMENTOS foi a empresa cimenteira pioneira na realização do 

coprocessamento de resíduos (queima e destruição de resíduos) na produção de clínquer, 

principal matéria prima, para a fabricação de cimento.  

A VOTORANTIM CIMENTOS é uma holding operacional que reúne as empresas de cimento, 

agregados, cal hidratada, argamassas, calcário agrícola, gesso e concreto do Grupo 

Votorantim. Atua no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, possui 16 (dezesseis) 

fábricas de cimento, 11 (onze) moagens, 8 (oito) unidades de argamassas, 1 (uma) unidade 

de cal hidratada, 110 (cento e dez) centrais de concreto (Engemix), 28 (vinte e oito) unidades 

de produção de agregados, 52 (cinquenta e dois) centros de distribuição, 8 (oito) terminais de 

cimentos, 4 (quatro) navios de transporte e 4 (quatro) escritórios centrais. 

A VOTORANTIM CIMENTOS comercializa mais de 40 (quarenta) produtos no Brasil, na área 

da construção civil. Dentre as principais marcas de seus produtos estão a Votoran, Itaú, Poty, 

Tocantins e Aratu. Na linha de argamassas, atua sob a marca Votomassa e, na linha de cais, 

comercializa as marcas Itaú e Votoran. 

2.6. REGULARIZAÇÃO MINERAL 

As atividades de extração de calcário na Mina Saivá são desenvolvidas no local desde a 

década de 1980, àquela época na titularidade da Companhia Itaú do Paraná, passando a ser 

de titularidade da VOTORANTIM CIMENTOS no início dos anos 2000. 

A seguir serão apresentados os históricos e memoriais descritivos dos processos minerários 

ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e 

ANM 816.327/1968, todos de titularidade da VOTORANTIM CIMENTOS. 

2.6.1. Processo ANM 585.701/1942 

A seguir é apresentado o histórico do processo ANM 585.701/1942 e o memorial descritivo da 

área denominada Saivá conforme consta na Portaria nº 1.267, de 14 de agosto de 1985, que 

retificou a concessão de lavra do Decreto de Lavra nº 47.859, de 07 de março de 1960. 
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 Histórico do processo 

O processo ANM 585.701/1942 teve início com o Requerimento de Cessão Parcial do Decreto 
de Lavra nº 47.859/1960, retificado pela Portaria nº 1.267/1985, protocolizado em 14 de 
setembro de 2011. 

Em 13 de abril de 2012 foi publicada no DOU a aprovação da Cessão Parcial da área Saivá 
do Decreto de Lavra nº 47.859/1960, retificado pela Portaria nº 1.267/1985. 

Em 22 de julho de 2019 foi apresentado Relatório de Reavaliação de Reservas e novo Plano 
de Aproveitamento Econômico – RRR e NPAE, sendo ainda protocolados em 23 de agosto 
de 2019 documentos adicionais. A documentação apresentada foi aceita e se encontra em 
análise pela ANM. 

 Material descritivo 

A área denominada Saivá do Decreto de Lavra nº 47.859/1960, retificado pela Portaria 

nº 1.267/1985, referente ao processo ANM 585.701/1942 possui 25,4 ha e é delimitada por 

um polígono de 12 (doze) vértices. No QUADRO 2.6.1.1 é apresentado o memorial descritivo, 

conforme consta no Cadastro Mineiro. 

QUADRO 2.6.1.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 585.701/1942 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

1 -25°10'02''117 -49°20'06''440 

2 -25°09'56''957 -49°19'59''591 

3 -25°09'52''368 -49°20'00''917 

4 -25°09'55''804 -49°19'57''976 

5 -25°09'46''915 -49°19'50''468 

6 -25°09'57''081 -49°19'37''752 

7 -25°09'59''914 -49°19'48''338 

8 -25°10'00''893 -49°19'52''338 

9 -25°10'05''781 -49°19'46''030 

10 -25°10'11''509 -49°19'51''688 

11 -25°10'08''178 -49°19'56''168 

12 -25°10'04''774 -49°20'03''279 

1 -25°10'02''117 -49°20'06''440 

Fonte: Agência Nacional de Mineração. 

2.6.2. Processo ANM 004.905/1952 

A seguir é apresentado o histórico do processo ANM 004.905/1952 e o memorial descritivo 

conforme consta na Portaria nº 1.302, publicada no DOU de 22 de agosto de 1985, que 

retificou o Decreto de Lavra nº 35.131, publicado no DOU de 1º de março de 1954. 

 Histórico do processo 

O processo ANM 004.905/1952 teve início em 19 de agosto de 1952 com o Requerimento de 
Pesquisa protocolizado na ANM. Em 01 de março de 1954 foi publicado no DOU o Decreto de 
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Lavra nº 35.131, autorizando a Companhia de Cimento Portland Rio Branco a lavrar calcário 
e associados em duas áreas distintas. 

Em 21 de janeiro de 1963 foi publicado no DOU o Decreto nº 1.717, retificando as poligonais 
do Decreto de Lavra nº 35.131 e em 22 de agosto de 1985 foi publicada no DOU a Portaria 
nº 1.302, retificando novamente as poligonais do Decreto de Lavra nº 35.131/1985. 

Em 26 de setembro de 1985 foi publicado no DOU a autorização de constituição do 
Grupamento Mineiro nº 66/1985, correspondente aos processos ANM 003.038/1951, 
ANM 003.039/1951 e ANM 004.905/1952. 

Em 12 de janeiro de 2011, após a realização de levantamento topográfico para locação dos 
marcos da poligonal do processo ANM 004.905/1952, foi solicitada a correção das 
coordenadas da poligonal no sistema do ANM, que não corresponde ao memorial descritivo 
da Portaria nº 1.302/85, que retificou o Decreto de Lavra nº 35.131. 

Em 31 de maio de 2013 foram protocolizados o Relatório de Reavaliação de Reservas e a 
comunicação de ocorrência de novas substâncias, junto com a Cessão Parcial da área de 
29,78 ha do Decreto de Lavra nº 35.131/1954, retificado pela Portaria nº 1.302/1985, para a 
Investimóveis Empreendimentos S.A. 

Em 28 de setembro de 2016 foi aprovada a cessão parcial de direitos minerários da área de 
29,78 ha do Decreto de Lavra nº 35.131/1954, retificado pela Portaria nº 1.302/1985, da 
VOTORANTIM CIMENTOS para Investimóveis Empreendimentos S.A. 

Em 30 de janeiro de 2017 foi aprovado o Relatório de Pesquisa Mineral das novas substâncias, 
aditando ao título mminerário as substâncias filito e diabásio. 

Em 22 de julho de 2019 foi apresentado o Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano 
de Aproveitamento Econômico - RRR e NPAE, sendo ainda protocolados em 23 de agosto de 
2019 documentos adicionais. A documentação apresentada foi aceita e se encontra em 
análise pela ANM. 

 Memorial descritivo 

O processo ANM 004.905/1952, com Decreto de Lavra nº 35.131/54, retificado pela Portaria 

nº 1.302/85 possui área de 12,69 ha e é delimitada por um polígono com 5 vértices. No 

QUADRO 2.6.2.1 é apresentado o memorial descritivo, conforme consta no Cadastro Mineiro. 

QUADRO 2.6.2.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 004.905/1952 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

1 -25°10'20''277 -49°20'31''786 

2 -25°10'11''964 -49°20'26''908 

3 -25°10'14''896 -49°20'21''346 

4 -25°10'22''595 -49°20'11''572 

5 -25°10'26''817 -49°20'18''351 

1 -25°10'20''277 -49°20'31''786 

Fonte: Agência Nacional de Mineração. 
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2.6.3. Processo ANM 000.078/1959 

A seguir é apresentado o histórico do processo ANM 000.078/1959 e o memorial descritivo 

conforme consta na publicação do Decreto de Lavra nº 55.672, de 1º de fevereiro de 1965. 

 Histórico do processo 

O processo ANM 000.078/1959 teve início em 06 de janeiro de 1959 com o Requerimento de 
Pesquisa protocolizado na ANM e em 1º de setembro de 1959 foi publicado no DOU o Alvará 
de Pesquisa nº 46.743. 

Em 18 de abril de 1961 foi apresentado o Relatório Final de Pesquisa positivo e sua aprovação 
foi publicada no DOU de 30 de julho de 1962. Em 28 de janeiro de 1963 foi requerida a lavra 
e em 04 de fevereiro de 1965 foi publicado no DOU o Decreto de Lavra nº 55.672. 

Em 12 de janeiro de 2011, após a realização de levantamento topográfico para locação dos 
marcos da poligonal do processo ANM 000.078/1959, foi solicitada a correção das 
coordenadas da poligonal no sistema da ANM, uma vez que os dados constantes da poligonal 
não correspondiam ao memorial descritivo do Decreto de Lavra nº 55.672/1965. 

Em 31 de maio de 2013 foram protocolizados o Relatório de Reavaliação de Reservas, Plano 
de Aproveitamento Econômico e a comunicação de ocorrência de nova substância. 

Em 16 de agosto de 2013 foi aprovada a incorporação da Votorantim Cimentos Brasil S.A.  

Em 28 de julho de 2015 foi apresentado Novo Plano de Aproveitamento Econômico – NPAE 
com modificações. 

Em 08 de julho de 2016 foram aprovados o Relatório de Reavaliação de Reservas e o Novo 
Plano de Aproveitamento Econômico- RRR e NPAE, além do aditamento da substância 
diabásio ao Decreto de Lavra nº 55.672/1965. 

Em 22 de julho de 2019 foi apresentado o Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano 
de Aproveitamento Econômico - RRR e NPAE, sendo ainda protocolados em 23 de agosto de 
2019 documentos adicionais. A documentação apresentada foi aceita e se encontra em 
análise pela ANM. 

 Memorial descritivo 

A poligonal do processo ANM 000.078/1959, com Decreto de Lavra nº 55.672/1965 possui 

área de 6,3 ha, delimitada por um polígono irregular delimitado por dez vértices. No QUADRO 

2.6.3.1 é apresentado o memorial descritivo da poligonal do processo ANM 000.078/1959, 

conforme consta no Cadastro Mineiro. 

QUADRO 2.6.3.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 000.078/1959 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

1 -25°10'31''787 -49°20'11''303 

2 -25°10'36''702 -49°20'00''469 

3 -25°10'36''222 -49°20'00''379 

4 -25°10'35''969 -49°19'59''530 

5 -25°10'35''146 -49°19'57''706 

Continua... 
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QUADRO 2.6.3.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 000.078/1959 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

6 -25°10'34''642 -49°19'57''380 

7 -25°10'34''419 -49°19'57''331 

8 -25°10'34''403 -49°19'57''225 

9 -25°10'32''583 -49°19'56''047 

10 -25°10'27''065 -49°20'05''943 

1 -25°10'31''787 -49°20'11''303 

Fonte: Agência Nacional de Mineração. 

2.6.4. Processo ANM 812.853/1968 

A seguir é apresentado o histórico do processo ANM 812.853/1968 e o memorial descritivo da 

poligonal conforme consta na publicação da Portaria de Lavra nº 149/06. 

 Histórico do processo 

O processo ANM 812.853/1968 teve início em 27 de setembro de 1968 com o Requerimento 
de Pesquisa de Bento Eduardo Pires Ribeiro para realizar pesquisa de calcário em área de 
596,72 ha protocolizado na ANM. 

Em 12 de fevereiro de 1971 foi publicado no DOU o Alvará de Pesquisa nº 32 autorizando 
Bento Eduardo Pires Ribeiro a pesquisar calcário em área de 585,83 ha nos lugares 
denominados Cachimba, Madre, Itacuri, Saivá e Lavrinha. 

Em 12 de fevereiro de 1973 foi apresentado o Relatório Final de Pesquisa positivo e em 26 de 
junho de 1985 foi publicada no DOU a aprovação do Relatório Final de Pesquisa com Reserva 
Medida de 40.769.000 t, Reserva Indicada de 7.979.000 t e Reserva Inferida de 7.831.000 t 
de calcário. 

Em 17 de junho de 1986 foi protocolizado o Requerimento de Lavra e o Requerimento de 
Cessão Total de Direitos para a Companhia De Cimento Portland Rio Branco. 

Em 14 de dezembro de 2005 foi aprovada a Cessão Total de Direitos para a Companhia de 
Cimento Portland Rio Branco e em 08 de junho de 2006 foi publicada a Portaria de Lavra 
nº 149, de 07 de junho de 2006. 

Em 26 de novembro de 2009 foi aprovada a incorporação da Companhia de Cimento Portland 
Rio Branco pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

Em 27 de novembro de 2009 foi solicitado o aditamento da substância filito à Portaria de Lavra 
nº 149/06 com apresentação do Relatório Final de Pesquisa e em 08 de setembro de 2010 foi 
aprovado o Relatório de Pesquisa para a substância filito. Em 24 de janeiro de 2011 foi 
apresentado o Plano de Aproveitamento Econômico para a substância filito. 

Em 12 de janeiro de 2011, após a realização de levantamento topográfico para locação dos 
marcos da poligonal do processo ANM 812.853/1968, foi solicitada a correção das 
coordenadas da poligonal no sistema do ANM, que não corresponde ao memorial descritivo 
da Portaria de Lavra nº 149/06. 
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Em 31 de maio de 2013 foram protocolizados o Relatório de Reavaliação de Reservas, Plano 
de Aproveitamento Econômico e a comunicação de ocorrência de nova substância. 

Em 16 de agosto de 2013 foi aprovada a incorporação da Votorantim Cimentos Brasil S.A. 
pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

Em 09 de setembro de 2016 foi aprovada a cessão parcial de direitos da Portaria de Lavra 
nº 149/06 da VOTORANTIM CIMENTOS para Investimóveis Empreendimentos S.A., 
remanescendo a área de 331,12 ha. 

Em 03 de outubro de 2017 foram aprovados a modificação do Plano de Aproveitamento 
Econômico, o Relatório de Reavaliação de Reservas, além do aditamento das novas 
substâncias filito e diabásio à Portaria de Lavra nº 149/06. 

Em 22 de julho de 2019 foi apresentado Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano 

de Aproveitamento Econômico – RRR e NPAE, sendo ainda protocolados em 23 de agosto 
de 2019 documentos adicionais que encontram-se em análise pela ANM. 

 Memorial descritivo 

A poligonal do processo ANM 812.853/1968, com Portaria de Lavra nº 149/06 possui área de 

331,12 ha delimitada por 39 vértices. No QUADRO 2.6.4.1 é apresentado o memorial 

descritivo da poligonal, conforme consta no Cadastro Mineiro. 

QUADRO 2.6.4.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 812.853/1968 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

1 -25°09'19''230 -49°19'38''326 

2 -25°09'56''208 -49°19'38''326 

3 -25°09'56''206 -49°19'38''567 

4 -25°09'46''856 -49°19'50''265 

5 -25°09'55''701 -49°19'57''835 

6 -25°09'52''266 -49°20'00''775 

7 -25°09'56''855 -49°19'59''449 

8 -25°10'02''015 -49°20'06''298 

9 -25°10'04''682 -49°20'03''123 

10 -25°10'08''086 -49°19'56''012 

11 -25°10'11''417 -49°19'51''532 

12 -25°10'05''688 -49°19'45''875 

13 -25°10'04''908 -49°19'45''875 

14 -25°10'04''908 -49°19'39''412 

15 -25°10'15''697 -49°19'39''411 

16 -25°10'15''699 -49°20'03''337 

17 -25°10'10''012 -49°20'03''337 

18 -25°10'10''012 -49°20'10''836 

19 -25°10'04''487 -49°20'10''837 

20 -25°10'04''488 -49°20'26''906 

Continua... 
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QUADRO 2.6.4.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 812.853/1968 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

21 -25°10'11''962 -49°20'26''906 

22 -25°10'20''277 -49°20'31''786 

23 -25°10'26''801 -49°20'18''368 

24 -25°10'22''580 -49°20'11''590 

25 -25°10'24''725 -49°20'11''590 

26 -25°10'24''725 -49°20'05''947 

27 -25°10'27''325 -49°20'05''947 

28 -25°10'32''066 -49°20'11''342 

29 -25°10'36''981 -49°20'00''507 

30 -25°10'39''929 -49°20'01''055 

31 -25°10'43''083 -49°19'53''138 

32 -25°10'48''581 -49°19'58''755 

33 -25°10'48''849 -49°19'58''626 

34 -25°10'49''511 -49°19'59''461 

35 -25°10'50''279 -49°19'58''353 

36 -25°10'49''868 -49°19'57''948 

37 -25°11'12''783 -49°20'15''406 

38 -25°11'12''784 -49°20'32''550 

39 -25°09'19''235 -49°20'32''549 

1 -25°09'19''230 -49°19'38''326 

Fonte: Agência Nacional de Mineração. 

2.6.5. Processo ANM 816.327/1968 

A seguir é apresentado o histórico do processo ANM 816.327/1968 e o memorial descritivo da 

poligonal conforme consta na publicação da Portaria de Lavra nº 248/03. 

 Histórico do processo 

O processo ANM 816.327/1968 teve início em 18 de novembro de 1968 com o Requerimento 
de Pesquisa de Aurélio Carneiro Lobo para realizar pesquisa de calcário em área de 83,78 ha 

protocolizado na ANM e em 13 de outubro de 1969 foi publicado no DOU o Alvará de Pesquisa 
nº 774/69. 

Foi apresentado o Relatório Final de Pesquisa positivo a ANM e em 18 de setembro de 1970 
foi publicada no DOU a aprovação deste Relatório Final de Pesquisa. 

Em 30 de março de 1971 foi protocolizado o Requerimento de Lavra com o Requerimento de 
Cessão de Direitos para Companhia de Cimento Portland Itaú. Posteriormente foi 
protocolizado o Requerimento de Cessão de Direitos para a Cimento Rio Branco S.A., 
incorporada pela VOTORANTIM CIMENTOS, em aprovação de 22 de julho de 2003. 

Em 24 de novembro de 2003 foi publicada no DOU a Portaria de Lavra nº 248/2003. 
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Em 12 de janeiro de 2011, após a realização de levantamento topográfico para locação dos 
marcos da poligonal do processo ANM 816.327/1968, foi solicitada a correção das 
coordenadas da poligonal no sistema na ANM, que não corresponde ao memorial descritivo 
da Portaria de Lavra nº 248/03. 

Em 31 de maio de 2013 foram protocolizados o Relatório de Reavaliação de Reservas e a 
comunicação de ocorrência de nova substância. 

Em 16 de agosto de 2013 foi aprovada a incorporação da Votorantim Cimentos Brasil S.A. 
pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

Em 09 de setembro de 2016 foi aprovada a cessão parcial de direitos da Portaria de Lavra 
nº 149/06, da VOTORANTIM CIMENTOS para Investimóveis Empreendimentos S.A., 
remanescendo a área de 59,36 ha. 

Em 22 de julho de 2019 foi apresentado Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano 
de Aproveitamento Econômico – RRR e Novo PAE, sendo ainda protocolados em 23 de 
agosto de 2019 documentos adicionais. A aprovação destes relatórios e documentos foi 
publicada na edição de 12 de fevereiro de 2020 do DOU. 

 Memorial descritivo 

A poligonal do processo ANM 816.327/1968, com Portaria de Lavra nº 248/2003 possui área 

de 59,36 ha delimitada por 55 vértices. No QUADRO 2.6.5.1 é apresentado o memorial 

descritivo da poligonal, conforme consta no Cadastro Mineiro e na Concessão de Lavra. 

QUADRO 2.6.5.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 816.327/1968 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

1 -25°09'59''058 -49°19'38''448 

2 -25°09'59''057 -49°19'38''322 

3 -25°09'57''282 -49°19'38''322 

4 -25°10'00''251 -49°19'49''490 

5 -25°10'00''901 -49°19'52''146 

6 -25°10'04''940 -49°19'46''980 

7 -25°10'04''940 -49°19'45''874 

8 -25°10'04''908 -49°19'45''859 

9 -25°10'04''907 -49°19'39''396 

10 -25°10'15''697 -49°19'39''395 

11 -25°10'15''697 -49°20'03''336 

12 -25°10'10''010 -49°20'03''336 

13 -25°10'10''010 -49°20'10''835 

14 -25°10'04''489 -49°20'10''835 

15 -25°10'04''489 -49°20'26''860 

16 -25°10'11''953 -49°20'26''860 

17 -25°10'14''862 -49°20'21''351 

18 -25°10'22''561 -49°20'11''571 

Continua... 
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QUADRO 2.6.5.1 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO PROCESSO ANM 816.327/1968 

VÉRTICE LATITUDE LONGITUDE 

19 -25°10'24''676 -49°20'11''571 

20 -25°10'24''676 -49°20'05''806 

21 -25°10'27''243 -49°20'05''806 

22 -25°10'32''735 -49°19'55''997 

23 -25°10'34''328 -49°19'57''001 

24 -25°10'34''523 -49°19'57''127 

25 -25°10'34''146 -49°19'54''461 

26 -25°10'34''182 -49°19'53''448 

27 -25°10'32''882 -49°19'50''746 

28 -25°10'32''625 -49°19'50''348 

29 -25°10'32''138 -49°19'49''682 

30 -25°10'30''759 -49°19'49''682 

31 -25°10'30''759 -49°19'48''928 

32 -25°10'30''077 -49°19'48''928 

33 -25°10'30''077 -49°19'48''071 

34 -25°10'28''224 -49°19'48''071 

35 -25°10'28''224 -49°19'47''285 

36 -25°10'26''827 -49°19'47''285 

37 -25°10'26''827 -49°19'46''607 

38 -25°10'25''754 -49°19'46''607 

39 -25°10'25''754 -49°19'46''214 

40 -25°10'23''154 -49°19'46''214 

41 -25°10'23''154 -49°19'46''500 

42 -25°10'22''309 -49°19'46''500 

43 -25°10'22''309 -49°19'46''285 

44 -25°10'21''497 -49°19'46''285 

45 -25°10'21''497 -49°19'45''821 

46 -25°10'20''912 -49°19'45''821 

47 -25°10'20''912 -49°19'45''250 

48 -25°10'20''587 -49°19'45''250 

49 -25°10'20''587 -49°19'44''285 

50 -25°10'20''359 -49°19'44''285 

51 -25°10'20''359 -49°19'42''535 

52 -25°10'19''869 -49°19'42''535 

53 -25°10'19''869 -49°19'39''375 

54 -25°10'02''958 -49°19'39''376 

55 -25°10'02''958 -49°19'38''448 

1 -25°09'59''058 -49°19'38''448 

Fonte: Agência Nacional de Mineração. 
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2.7. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

A fábrica de cimento de Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS iniciou a produção 

de cimento Portland em 1950 sendo àquela época a primeira fábrica de cimento do estado do 

Paraná e atualmente a maior fábrica de cimento da América Latina. 

Àquela época, a fábrica de cimento era abastecida com o calcário produzido nas Minas 

Itaretama e Lavrinha bem como com as argilas produzidas em diversas minas da região. 

Na década de 1960, para o abastecimento da fábrica de cimento, também passou a ser 

utilizado o calcário da antiga Mina Itacuri (atual empreendimento da Investimóveis). 

A partir de 1980 entrou em operação a extração de calcário na Mina Saivá, mantendo-se a 

produção de calcário da Mina Itaretama, bem como a produção de argilas em outras minas, 

que até hoje suprem parte das necessidades da fábrica de cimento de Rio Branco do Sul, 

sendo iniciada posteriormente a extração de filito na Mina Filito Itacuri, assim como do diabásio 

na Mina Saivá para produção de agregados para uso na construção civil. 

Posteriormente foi adquirida a Mina Santa Fé da Investimóveis Empreendimentos S/A, sendo 

esta mina unificada com a Mina Saivá. 

A produção da fábrica de cimento de 300.000 t/ano em 1950 vem sendo ampliada para 

atender às necessidades do mercado consumidor atingindo atualmente 3.500.000 t/ano. 

A capacidade de produção atual de calcário para fabricação de cimento, o principal produto, 

na Mina Saivá é de cerca de 6.500.000 t/ano e na Mina Itaretama é de cerca de 

2.800.000 t/ano. 

A Mina Filito Itacuri possui capacidade de produção de cerca de 650.000 t/ano de filito e nas 

demais minas de argila da região a capacidade de produção é de cerca de 1.500.000 t/ano, 

que são também utilizadas na fábrica de cimento de Rio Branco do Sul. Ressalta que a argila 

e filito são utilizados com a mesma finalidade na fabricação de cimento, para correção dos 

teores de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, visando a diminuição da utilização de minério de bauxita e de 

minério de ferro, que necessitam ser transportados por longas distâncias. 

As operações na Mina Saivá tiveram início na década de 1980, com a Cia Cimento Portland 

Rio Branco. Em 2003, a titularidade da Mina Saivá passou a ser da Cimento Rio Branco S.A. 

As Minas Saivá e Itaretama foram licenciadas ambientalmente a partir da publicação do 

Decreto Federal nº 97.632 de 10 de abril de 1989, que determinou aos empreendimentos 

minerários a apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas- PRAD ao 

orgão ambiental competente, no caso o IAP. 

As duas maiores áreas de lavra de calcário de Rio Branco do Sul, a Mina Saivá e a Mina 

Itaretama, até início dos anos 2000, eram licenciadas em conjunto, subsidiadas na 

apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD de 1990. A Licença 

de Operação nº 101 foi emitidapara estas minas em 07 de junho de 1990. Desde então vem 

sendo executada a recuperação dos taludes dos depósitos controlados de estéril. 

As Licenças de Operação foram renovadas bianualmente, conforme apresentado no 

QUADRO 2.7.1. A renovação a Licença de Operação nº 5200 foi emitida em 21 de outubro de 

1997. 

Em 06 de fevereiro de 2001 foi emitida a renovação pela Licença de Operação nº 6790. 
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Em 25 de março de 2003, houve a incorporação da Cia. Cimento Portland Rio Branco pela 

Cimento Rio Branco S.A. 

Em 21 de março de 2003, foi expedida a renovação pela Licença de Operação nº 1914. 

Em 11 de fevereiro de 2005 foi expedida a Licença de Instalação nº 2565 de ampliação da 

britagem com validade até 11 de fevereiro de 2007. 

Em 22 de abril de 2009 foi emitida pelo IAP a Licença de Operação nº 10.425 de ampliação. 

QUADRO 2.7.1 

RESUMO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO IAP 

PROTOCOLO LICENÇAS TITULARIDADE OBJETO 
DATA DE 
EMISSÃO 

 
Licença de 
Operação 

nº 101 

Cia de Cimento 
Portland Rio Branco 

Extração de calcário 
(Saivá e Itaretama) 

07/06/1990 

 
Licença de 
Operação 
nº 5200 

Cia de Cimento 
Portland Rio Branco 

Extração mineral 
 (calcário) e britagem 

21/10/1997 

4264492-7 
Licença de 
Operação 
nº 06790 

Cia de Cimento 
Portland Rio Branco 

Extração mineral(calcário) e 
britagem ANM 004.905/1952 

e ANM 816.327/1968 
06/02/2001 

53309151 
Licença de 
Operação 
nº 1914 

Cia de Cimento Rio Branco 
S.A. 

Extração mineral (calcário) e 
britagem ANM 004.905/52 

e ANM 816.327/1968 
21/05/2003 

56597867 
Licença 
Prévia 

nº 2332 

Agromineral Santa Fé S/A 
Indústria e Comércio 

Extração Mineral (dolomito) 
ANM 005.857/1942 

09/09/2003 

57648864 
Licença de 
Instalação 

nº 4692 

Agromineral Santa Fé S/A 
Indústria e Comércio 

Extração de calcário 
ANM 005.857/1942 

12/09/2007 

95236200 
Licença de 
Operação 
nº 10425 

Votorantim Cimentos Brasil 
S/A 

Extração mineral  
(calcário) e britagem 

04/05/2009 

95241239 
Licença de 
Operação 
nº 23398 

Agromineral Santa Fé S/A 
Indústria e Comércio 

Extração de calcário 
ANM 005,857/1942 

06/05/2011 

77483039 
Licença de 
Operação 
nº 10425 

Votorantim Cimentos S.A 

Extração e britagem de 
calcário e diabásio  

ANM 815.144/1971,  
ANM 816.327/1968 e 
ANM 000.078/1959 

07/03/2012 

138490998 
Licença de 
Operação 
nº 10425 

Votorantim Cimentos S.A. 
Extração de argila, 
 calcário e diabásio 

22/12/2015 

160650222 
Licença de 
Operação 
nº 10425 

Votorantim Cimentos S.A. 

Extração Mineral  
(argila, calcário e diabásio) 

ANM 585.701/1942, 
004.905/1952, 000.078/1959, 
816.327/1968,812.8563/1968 

16/01/2020 
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Em 07 de março de 2012 foi emitida a renovação da LO nº 10425, para as atividades de lavra 

e britagem na Mina Saivá que por sua vez foi renovada sucessivamente em 22 de dezembro 

de 2015, e em 16 de janeiro de 2020 mantendo o número da licença. 

Em relação à área de lavra inserida no processo ANM 585.701/1942, que até 06 de maio de 

2015 pertencia à Agromineral Santa Fé S.A Indústria e Comércio, (atual Investimóveis 

Empreendimentos S/A.), a VOTORANTIM CIMENTOS apresentou em 2012 o RCA/PCA e o 

PRAD para subsidiar a unificação das suas Licenças Ambientais de Operação das Minas 

Saivá/Santa Fé e Filito Itacuri, o que foi concretizado com a expedição da Licença de 

Operação nº 10425 em 22 de dezembro de 2015. 

2.7.1. Regularização Florestal 

A seguir são descritas as quatro autorizações referentes à supressão vegetal emitidas pelo 

IAP para o empreendimento VOTORANTIM CIMENTOS denominado Mina Saivá ora em 

licenciamento de ampliação través da apresentação destes estudos. 

2.7.1.1. Autorização Florestal nº 23225, de 10 de julho de 2013 

Autorização para supressão de 28,16 ha de floresta secundária em estágio médio de 

regeneração, contendo 194 indivíduos de araucária e 25.975 árvores de espécies nativas para 

implantação de depósito de estéril com validade até 10 de julho de 2014 (protocolo 

nº 116679361; autorização SERFLOR nº 0401160027693) na Matrícula nº 4.550. 

Como compensação florestal por parte da supressão efetuada, foram plantadas 3.403 mudas 

de espécies nativas em área de 2 ha. 

2.7.1.2. Autorização Florestal nº 36979, de 14 de agosto de 2017 

Autorização para supressão de 2,96 ha de floresta secundária em estágio inicial de 

regeneração para ampliação de área de lavra nos imóveis matriculados sob nos 5.426, 14.131, 

8.384 e 8.078 (protocolo nº 146171699; autorização SERFLOR nº 0401160030459). 

A compensação ambiental é prevista para ser realizada pelo plantio de mudas de espécies 

nativas na Fazenda Santa Cruz, nos imóveis das matrículas nos 13.164, 8.076 e 7.567 de 

propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS. 

2.7.1.3. Autorização Florestal nº 2041.5.2019.09174, de 05 de agosto de 2019 

Autorização para supressão de 7,42 ha de vegetação com intervenção em área de 

preservação permanente para continuidade das áreas de lavra nos imóveis matriculados sob 

nos 5.426, 14.131, 8.384, 3.295, 5.075, 13.143, 8.141, 8.079, 14.453, 8.078, 6.288 (Licença 

Ambiental vinculada 2041.5.2019.09174/20/2020 – SINAFLOR 24101053). 

A compensação ambiental é prevista de ser realizada pelo plantio de mudas na Fazenda Santa 

Cruz, no imóvel matriculado sob o nº 13.164. 
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2.7.1.4. Autorização Florestal nº 2041.5.2020.17745, de 05 de outubro de 2020 

Autorização para supressão de 11,18 ha, sendo 5,31 ha de floresta secundária em estágio 

inicial, 2,87 ha de floresta em estágio médio de regeneração e 3 ha de área de preservação 

permanente para complementar a supressão não realizada na validade da Autorização 

Florestal nº 23225 de 10 de julho de 2013. A supressão ocorrerá nos imóveis matriculados 

sob nos 13.164, 7.567 e 8.076 (Licença ambiental vinculada 2041.5.2019.09174/20/2020 – 

SINAFLOR 24101053). 

A compensação ambiental é prevista para ser realizada pelo plantio de mudas de espécies 

nativas na Fazenda Santa Cruz, no imóvel matriculado sob o nº 13.164. 

Como esta Autorização Florestal foi emitida recentemente, a VOTORANTIM CIMENTOS 

ainda não executou a supressão e esta área autorizada está delimitada no Mapa de Uso e 

Ocupação do Solo (DESENHO 279.0.612.2-EIA-02), que classificou os usos atuais. 

2.8. INTERVENÇÕES HÍDRICAS 

2.8.1. Intervenções Hídricas Outorgadas 

A Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS possui 4 (quatro) intervenções hídricas 

outorgadas pelo Instituto das Águas do Paraná – IAP, conforme relação a seguir: 

2.8.1.1. Extração de água de aquífero subterrâneo 

 Portaria n° 217/2013- DPCA 

A VOTORANTIM CIMENTOS possui outorga de direito de uso para extração de água de 

aquífero subterrâneo, com finalidade de consumo humano e processo industrial o 

bombeamento durante 21 (vinte e uma horas), 7(sete) dias por semana, de uma vazão até 

11,00m³/h com demanda máxima de 231,0m³/dia. A Portaria n° 217/2013- DPCA n° 217/2013 

tem validade de 10 (dez) anos. 

 Portaria n° 740/2018-DPCA 

Através da Portaria nº 740/2018-DPCA, de autorização de direito de uso de recurso hídrico, 

foi outorgado em 12 de abril de 2018 o bombeamento durante 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 7 (sete) dias por semana, de até 28.800 m³/dia de água em poço de aquífero livre para 

umectação de vias de acesso e uso geral. A Portaria nº 740/2018-DPCA tem validade de 10 

(dez) anos. 

2.8.1.2. Captação/derivação 

Através da Portaria nº 637/2019-DPCA, de autorização de direito de uso, foi outorgada em 27 

de fevereiro de 2019 a captação de água no Rio Abaixo de até 60 m³/dia para umectação de 

vias de acesso e uso no processo industrial em vazão de até 2,5 m³/hora por 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. A Portaria nº 637/2019-DPCA tem validade 

de 5 (cinco) anos. 
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2.8.1.3. Canalização 

Através da Portaria nº 1169/2014-DPCA, foi outorgada em 09 de outubro de 2014 a 

canalização do córrego Saivá, em uma extensão de 320 metros, com área de seção 1,2 m², 

numa vazão máxima de 4.070 l/s. A Portaria tem validade de 35 (trinta e cinco) anos. A 

canalização foi construída sob a área de ampliação do Depósito Controlado de Estéril atual, 

nas coordenadas UTM de início da canalização 667.502 mE / 7.206.006 mN e final: da 

canalização em 667.205 mE / 7.216.004 mN. 

2.9. JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO 

A fábrica de cimento Portland da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS, 

localizada no Município de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, está em operação há 70 

anos e é a maior fábrica de cimento da América Latina. O estado do Paraná possui uma 

grande reserva mineral de calcário, privilegiando a sua localização na região Sul do País e 

concentrando investimentos no setor cimenteiro muito significativo. 

A Companhia de Cimento Portland Rio Branco foi a primeira fábrica de cimento do estado do 

Paraná e na década de 1970 incorporou a Cia de Cimento Portland Itaú, (que operava dentre 

outras minas e fábricas, uma fábrica de cimento em Itaperussu, na denominação de Cimento 

Itaú do Paraná S.A. – CIP), tornando-se assim, desde àquela época a maior produtora de 

cimento da América Latina. 

Hoje, as Minas Saivá e Filito Itacuri são responsáveis pela grande parte do abastecimento de 

calcário e parte representativa do filito para a fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do 

Sul da VOTORANTIM CIMENTOS. 

A proximidade da mina com a fábrica e o transporte de minério de calcário através de 

Transportadores de Correia de Longa Distância – TCLD reduz os custos com transporte, deste 

insumo mineral para fabricação de cimento e minimiza os impactos associados a esta 

atividade, tais como emissão de material particulado no transporte, redução de acidentes de 

trânsito, redução de incômodos e desconforto ambiental, além de importante redução de 

consumo de diesel, que seria dispendido no transporte rodoviário, com redução significante 

da emissão de gases do efeito estufa. 

A fábrica de cimento Portland da Unidade Rio Branco do Sul atende, principalmente, a 

demanda da construção civil da Região Metropolitana de Curitiba – RMC e também no 

restante do estado do Paraná. 

A região Sul, assim como todas as outras regiões do Brasil, apresentou crescimento 

populacional entre 2010 e 2020, de acordo com dados apresentados no QUADRO 2.9.1. 

QUADRO 2.9.1 

POPULAÇÃO ABSOLUTA BRASILEIRA – 1960 A 2020 

PERÍODOS BRASIL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 

2020* 211.755.692 18.672.591 57.374.243 89.012.240 30.192.315 16.504.303 

2010 190.755.799 15.864.454 53.081.950 80.364.410 27.386.891 14.058.094 

Continua... 
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QUADRO 2.9.1 

POPULAÇÃO ABSOLUTA BRASILEIRA – 1960 A 2020 

PERÍODOS BRASIL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE 

2000 169.799.170 12.900.704 47.741.711 72.412.411 25.107.616 11.636.728 

1991 146.917.459 10.257.266 42.470.225 62.660.700 22.117.026 9.412.242 

1980 121.150.573 6.767.249 35.419.156 52.580.527 19.380.126 7.003.515 

1970 94.508.583 4.188.313 28.675.110 40.331.969 16.683.551 4.629.640 

1960 70.992.343 2.930.005 22.428.873 31.062.978 11.892.107 2.678.380 

*Estimativa da População Residente no Brasil e Unidades da Federação com data de referência em 1° de julho de 2020. Fonte: IBGE. 
Diretoria de Pesquisas – DPE- Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. 

Fonte: IBGE. 2020 – Banco de Dados Agregados/SIDRA. 

 

Assim, as reservas de calcário calcítico e demais insumos minerais utilizados para fabricação 

de cimento de Rio Branco do Sul são as mais bem localizadas do estado do Paraná, estando 

compreendidas na Região Metropolitana de Curitiba – RMS e próximas aos estados de Santa 

Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, que possuem consumo cerca de 100% superior à 

capacidade de produção de cimento destes estados da federação, sendo bastante deficitários 

na atividade de fabricação de cimento. 

Os últimos 5 (cinco) anos foram bastante desafiadores para a indústria cimenteira, resultado 

da grave crise econômica e política vivenciada pelo Brasil. Após o auge da indústria em 2014, 

período que coincidiu com a abertura de novas fábricas de cimento no Brasil, o mercado 

cimenteiro encolheu cerca de 30% até 2018, retomando o crescimento em 2019. 

No estado do Paraná, que é um grande exportador de cimento, este movimento não foi tão 

visível, experimentando relativa estabilidade na produção ao longo dos últimos 5 (cinco) anos 

e apresentando uma produção em 2019 equivalente ao valor de 2014, enquanto no Brasil a 

queda no período foi de mais de 20%, demonstrando a importância da fábrica de cimento da 

Unidade Rio Branco do Sul, da VOTORANTIM CIMENTOS, como um grande gerador de 

receitas para o estado do Paraná e como fornecedor de cimento para os demais estados da 

região Sul e do Sudeste do Brasil. 

No QUADRO 2.9.2 são apresentados os dados de produção e consumo de cimento no estado 

do Paraná e no Brasil. 

QUADRO 2.9.2 

PRODUÇÃO E CONSUMO DE CIMENTO 

DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produção (Paraná) 6.174.781 6.008.960 6.292.952 5.836.992 5.993.763 6.151.551 

Consumo (Paraná) 4.583.335 4.340.186 3.941.028 3.764.518 3.770.208 3.786.974 

Produção (Brasil) 72.502.879 66.488.569 58.160.313 54.003.893 53.602.491 56.611.225 

Consumo (Brasil) 72.689.798 66.185.976 57.967.763 53.703.188 52.939.934 54.793.794 

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC, 2020. 
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Segundo dados da reunião do Global Aggregates Information Network (GAIN), realizada em 

8 de abril de 20201, com a pandemia de COVID-19, todos os principais líderes do segmento 

de construção civil do mundo na maioria dos países não apresentaram total paralisação, tendo 

em vista seu status de “setor essencial”. 

Mas em paralelo, diversos projetos foram paralisados pelo mundo, incluindo no Brasil, o que 

prejudicou, em um primeiro momento, a recuperação observada em 2019 e início de 2020, 

com uma nova desaceleração do setor de construção civil no Brasil. 

Não há um consenso sobre o processo de reinicialização da economia, mesmo passado 

quase um ano do início da pandemia, sendo que alguns países apostam em meses e outros 

em anos para recuperar o crescimento, porém grande parte aposta nos investimentos futuros 

em infraestrutura como uma das formas de estímulo para a recuperação das economias. 

Apesar disso, a construção civil já vem apresentado crescimento, impulsionada por obras 

residenciais e, em julho de 2020, passou a operar no maior nível desde dezembro de 2017, 

superando o período pré-pandemia, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA2. A mesma pesquisa demonstra que a construção civil sofreu o choque inicial 

das medidas de isolamento em março, recuando 4,6% em março e 16,4% em abril, mas 

cresceu 17,4% em maio, 7,8% em junho e 2,7% em julho, demonstrando a demanda que foi 

reprimida pela crise econômica e política vivenciada pelo Brasil nos últimos anos. 

Ao mesmo tempo o consumo de cimento também demonstra a tendência de retomada da 

construção civil no Brasil, apresentando aumento de 21,4% em setembro de 2020, quando 

comparado com setembro de 20193 e de 14,8% em outubro de 2020, quando comparado com 

outubro de 20194. 

Se considerados apenas os 9 (nove) primeiros meses de 2020, o aumento das vendas de 

cimento é de 9,4% em comparação com o ano de 2019, sendo projetada a entrega de 

60.000.000 de toneladas para 2020, chegando ao nível de 2011. 

Ressalta-se ainda que este crescimento foi impulsionado por autoconstrução residencial e 

obras do setor imobiliário, impulsionadas pela queda da taxa de juros, mas que a grande 

expectativa do aumento do consumo de cimento está na realização de grandes obras de 

infraestrutura, que hoje representam de 8% a 10% do consumo de cimento, sendo que já 

representaram cerca de 20% do consumo, percentual este que deverá ser alcançado apenas 

com a retomada da economia prevista para os próximos anos. 

Desta forma, estima-se que a demanda por cimento no estado do Paraná, apesar de não ter 

caído cerca de 30% como ocorreu no restante do Brasil e em grande parte dos estados 

produtores, deverá crescer nesta proporção, ou seja 30% nos próximos anos, quando o Brasil 

deverá recuperar a economia da crise vivenciada nos últimos anos, gerando uma demanda 

de quase 8 milhões de toneladas anuais no estado do Paraná que deverão ser totalmente 

absorvidas pelas três fábricas de cimento atualmente existentes no estado. 

                                            
1 Dados publicados na Revista Areia e Brita, Edição 75, Abril de 2020, ANEPAC. 
2 Bôas, B. V. Construção civil atinge maior nível desde o fim de 2017. Valor Econômico. São Paulo. 06/10/2020, Ano 21, 
Número 5101. p. A4. 
3 Ribeiro, I. Venda de cimento mantém ritmo firme e cresce 21%. Valor Econômico. São Paulo. 08/10/2020, Ano 21, 
Número 5103. p. B6. 
4 Quintão, C. Vendas de cimento sobem 14% em outubro. Valor Econômico. São Paulo. 10/11/2020, Ano 21, Número 5124. 
p. B3. 
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Assim, a fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do Sul, que é a primeira fábrica de cimento 

do estado do Paraná e a maior fábrica de cimento da América Latina, deverá estar pronta para 

este cenário, motivo pelo qual planejou esta ampliação ora em licenciamento. 

Além disso, a Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS também produz 

agregados para construção civil e corretivo agrícola, a partir dos minérios que não possuem 

qualidade para serem utilizados para a fabricação de cimento, minimizando a geração de 

estéril e otimizando as operações de lavra. 

Em relação aos agregados para construção civil, que possuem consumo ligado ao cimento, 

segundo o Plano Nacional de Mineração 2030 (PNM-2030), elaborado em 2011, a produção 

de brita para a construção civil em todo o País totalizou aproximadamente 217 milhões de 

toneladas no ano de 2008, ao mesmo tempo que empregava cerca de 13 mil trabalhadores. 

Regionalmente, a região Sudeste brasileira concentra a maior parte da produção nacional, 

com 46% da brita produzida no Brasil, seguido pelas regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e 

Norte, com participações de 13%, 9%, 8% e 5%, respectivamente. 

A expectativa do PNM-2030 era de que a produção de brita crescesse, em termos nacionais, 

a uma taxa de 5,6% até o ano 2022, e a uma taxa de 4,6% entre 2023 e 2030, tendo em vista 

que a brita é, juntamente com a areia, um insumo essencial nas obras de infraestrutura. Parte 

do crescimento previsto até o ano de 2022 foi interrompido pela grande crise econômica e 

política vivenciada pelo Brasil nos últimos anos, mas a expectativa de crescimento para os 

próximos anos permanece. 

Os agregados para construção civil geralmente possuem o menor preço dentre os minerais 

industriais e prescindem da proximidade da produção com o mercado consumidor, pois o 

transporte entre o local produtor e o local de consumo, necessariamente realizado por via 

rodoviária, encarece substancialmente o preço do agregado para o consumidor final. Deste 

modo, a localização da mineração fica condicionada a uma relativa proximidade dos centros 

consumidores, que são as cidades e centros urbanos que constantemente demandam obras 

de construção civil. 

Além disso, os agregados são materiais básicos da construção civil, com o consumo estimado 

por obra conforme relacionado no QUADRO 2.9.3, onde se verifica a sua essencialidade para 

construção civil e infraestrutura. 

QUADRO 2.9.3 

CONSUMO DE AGREGADOS POR ATIVIDADE 

ATIVIDADE CONSUMO 

Unidades de autoconstrução até 35 m² 21 t de agregados 

Habitação popular de 50 m² 68 t de agregados 

Manutenção de vias públicas 100 t/km 

Rodovias 3.000 t/km 

Pavimentação urbana De 0,2 a 0,5 k/m² 

Escola de 1.200 m² 1.680 t 

Fonte: ANEPAC, 2017. 
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No caso da Unidade Rio Branco do Sul, por ser um subproduto da lavra de calcário é possível 

oferecer este material a um preço mais acessível, tendo em vista que a alternativa do seu 

aproveitamento seria a deposição no depósito de estéril, suprindo a demanda de uma área 

mais ampla. 

Com relação ao mercado de calcário agrícola, este se apresenta atualmente extremamente 

relevante, tendo em vista o constante crescimento do agronegócio no Brasil, sendo um dos 

poucos setores não afetados pela crise vivenciada nos últimos anos. 

O Brasil apresenta consumo de calcário agrícola reprimido, pois normalmente é utilizado 

menos da metade do que seria recomendável para a correção da acidez dos diversos tipos 

de solo do País, ainda segundo o Plano Nacional de Mineração 2030 – PNM-2030, do 

Ministério das Minas e Energia (2011), com a necessidade de melhor aproveitamento de terras 

e maior conhecimento tecnológico no agronegócio, é previsto o maior consumo de calcário 

agrícola para os próximos anos. 

Deste modo, a ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS será 

extremamente importante para a agroindústria do estado do Paraná, tendo em vista que o 

calcário dolomítico é o produto mais indicado para correção de acidez de solos de locais com 

clima tropical e solos ácidos, como é o caso do Brasil. A falta deste insumo mineral implica o 

aumento do uso de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, que são importados do exterior em 

sua grande parte, visto que a correção de acidez ajuda na absorção destes fertilizantes pelo 

solo, reduzindo a necessidade de utilização de fertilizantes e aumentando a produtividade nas 

plantações. 

Deve ser ressaltado que, o aproveitamento na fabricação de cimento, dos filitos das Minas 

Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 proporciona um melhor aproveitamento do calcário pois o 

filito recobre o calcário e além disso o filito substitui parte da necessidade de uso de bauxita e 

minério de ferro na fabricação de cimento. 

Desta forma, com a implantação de novas áreas de lavra de filito e ampliação das áreas de 

lavra atuais e do Depósito Controlado de Estéril, espera-se prolongar a vida útil das Minas 

Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853, para que estas lavras possam continuar a 

contribuir para a fabricação de cimento, para o fornecimento de brita para o mercado 

consumidor da Região Metropolitana de Curitiba–RMC e para o fornecimento de calcário 

corretivo agrícola, destinado ao abastecimento do mercado da agroindústria paranaense. 

2.10. COMPATIBILIDADE COM PLANO E PROGRAMAS CO-LOCALIZADOS 

Esta seção apresenta os planos e programas co-localizados governamentais e privados em 

vigor, bem como os programas propostos para o município de Rio Branco do Sul. 

Em Rio Branco do Sul há planos e programas do governo federal, voltados para a área social, 

dos quais nenhum conflita com o empreendimento proposto, havendo, inclusive, algum 

sinergismo entre estes programas e o projeto de ampliação do empreendimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS. Dentre estes programas destacam: 

 BOLSA FAMÍLIA: Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome – MDS. Criado em 2003, trata-se de um programa de combate à pobreza e à 

desigualdade no País e possui três eixos principais: Complemento da renda (benefício 
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direto em dinheiro), Acesso a direitos (cumprimento de condicionalidades), Articulação 

com outras ações (Bolsa Família). Desde 2011, o Bolsa Família integra o Plano Brasil 

Sem Miséria, e é destinado às famílias extremamente pobres e pobres, com renda 

mensal até R$ 178,00. O benefício básico hoje é de R$ 89,005, pago apenas a famílias 

extremamente pobres, com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00. 

Há também os benefícios variáveis (estendidos até cinco pessoas por família), que são6: i) 

Vinculado à Criança ou ao Adolescente de 0 a 15 anos; i) Vinculado à Gestante; iii) Vinculado 

à Nutriz. 

A gestão do Bolsa Família é descentralizada, assim, tanto a União, quanto os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios têm atribuições em sua execução. De acordo com dados da 

Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do MDS, em setembro de 2020, obtidos no sítio 

eletrônico do MDS7, 2.346 famílias receberam algum tipo de benefício do programa, sendo 

que os repasses totalizaram R$ 43.432,00, de acordo com informações constantes nos 

QUADRO 2.10.1. O benefício médio repassado por família foi de R$ 18,51. 

QUADRO 2.10.1 

QUANTIDADES E VALORES POR TIPO DE BENEFÍCIO – RIO BRANCO DO SUL 

TIPO DE BENEFÍCIO QUANTIDADE VALOR (R$) 

Benefício Básico 1.947 173.283,00 

Benefício Variável à Gestante (BVG) 86 3.526,00 

Benefício Variável à Nutriz (BVN) 41 1.681,00 

Benefício variável (crianças de 0 a 6 anos) 1.672 68.552,00 

Benefício variável (crianças de 7 a 15 anos) 2.108 86.428,00 

Benefício variável vinculado ao adolescente (BVJ) 514 24.672,00 

Benefício para superação da extrema pobreza (BSP) 183 11.496,00 

TOTAL 6.551 369.638,00 

Fonte: MDS, 2020. 

 

 MINHA CASA MINHA VIDA: Coordenado pelo Ministério das Cidades. Trata-se de 

programa habitacional para o financiamento de moradias nas áreas urbanas. São 

quatro faixas de renda (de R$ 1.800,00 a R$ 7.000,00). Nas áreas rurais, o programa 

é destinado a agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda bruta anual até 

R$ 78.000,00. Dados da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, referente 

a outubro de 2020, indicaram a construção de 7 (sete) unidades habitacionais em Rio 

Branco do Sul, no âmbito do Programa de Habitação Rural do Governo do Estado, 

desenvolvido em parceria com o Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), 

integrante do programa Minha Casa Minha Vida. Ainda, com relação a demanda 

habitacional de Rio Branco do Sul, o sistema de Cadastro Habitacional de Pretendentes 

– SCHaP mantém em seus registros o total 6 famílias inscritas para participação em 

projetos desenvolvidos pela COHAPAR. 

                                            
5 https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia/o-que-e/beneficios 
6 http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/beneficios/beneficios 
7 http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/dados 

https://www.google.com/url?q=https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia/o-que-e/beneficios&sa=D&source=hangouts&ust=1607524072100000&usg=AFQjCNHHDRdBKswxFukHeLXRYEsKuM2oeg
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/beneficios/beneficios
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/dados
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 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS: 1) Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS – Destina-se à prestação de serviços e programas sociassistenciais para 

atendimento à população com maior vulnerabilidade social. A municipalidade conta 

com uma unidade do CRAS, localizada próxima a comunidades urbanas carentes, na 

região de Papanduva; 2) Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS – Oferece serviços especializados, direcionados às famílias com situação de 

risco (violência física, psicológica e sexual), pessoas em situação de rua ou abandono, 

vivência do trabalho infantil. O município conta com uma unidade do CREAS, localizada 

no bairro Pedro Wosh. 

Na esfera estadual, constam programas de cunho sócio ambiental onde se destacam: 

 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL: Instituído em 2014, por meio da Lei 

nº 18.295/2014 (regulamentada pelo Decreto Estadual nº 11.515/18), com a finalidade 

de regularizar propriedades e imóveis rurais. Esta Lei instituiu o Cadastro Ambiental 

Rural – CAR. 

 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: Realizado pelo Instituto Água e 

Terra – IAT, a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, em parceria com 

prefeituras locais, com o intuito de regularizar propriedades estaduais particulares ou 

terras devolutas. Suas principais ações são: “adequar os imóveis irregulares às normas 

urbanísticas, ambientais e imobiliárias da cidade; devolver à sociedade áreas 

degradadas, revitalizadas/recuperadas; regularizar as ocupações urbanas 

promovendo a titulação de propriedades sem documentação no estado; recuperar as 

áreas de proteção ambiental degradadas e reassentar as famílias, quando necessário”. 

 PROGRAMA DESCOMPLICA RURAL: Mantido pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST, em parceria com o Instituto 

Água e Terra – IAT, tem a premissa de disponibilizar uma metodologia mais moderna 

e ágil para os processos de licenciamento ambiental, essencialmente no setor 

agropecuário, como forma de induzir o desenvolvimento sustentável e a geração de 

empregos. Outra ação promovida pelo Programa é a inserção de empreendimentos 

que ainda eram licenciados pelo Sistema Integrado Ambiental – SAI (minerários, 

rodoviários, aeroportos e aeródromos, atividades portuárias, obras de dragagem, 

geração, transmissão e subestação de energia, dentre outros) na nova metodologia do 

Sistema de Gestão Ambiental – SGA. 

 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA – BACIA DO ALTO IGUAÇU – PROSAM: instituído pelo Decreto Estadual 

nº 1.167/1992, tem os seguintes objetivos: 

i) Promover a recuperação ambiental da RMC e a preservação dos seus mananciais 

de abastecimento público; 

ii) Promover a melhoria das características físico-químicas e biológicas dos recursos 

hídricos da bacia do Alto Iguaçu; 

iii) Promover a ampliação da oferta dos recursos hídricos para potabilização, mediante 

regularização de vazão e controle da qualidade dos mananciais; 

iv) Minimizar os impactos da urbanização sobre os recursos hídricos da Região, 

mediante o adequado ordenamento territorial; 
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v) Fomentar atividades econômicas ambientalmente adequadas; 

vi) Promover o controle de cheias; 

vii) Desenvolver e implantar os mecanismos e instrumentos institucionais necessários 

à adequada gestão dos recursos ambientais da Bacia do Alto Iguaçu. 

 PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PEEA: Tem como finalidade 

viabilizar a implementação da Política Estadual de Educação Ambiental (Lei 

nº 17.505/2013), que por sua vez é regulamentada pelo Decreto nº 9.958/2014, de 

forma a atender a legislação ambiental vigente e promover a sustentabilidade, 

observando-se as agendas e acordos internacionais, tais como os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, Agenda 2030 e Agenda 21, Convenção da 

Diversidade Biológica e Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima. São objetivos do programa: 

i) Promover programas destinados ao aprendizado e ao exercício da cidadania, 

visando à melhoria e ao controle sobre o ambiente e os processos de trabalho, 

sobre as atividades exercidas e respectivos impactos no meio ambiente; 

ii) Estimular a sociedade como um todo a exercer o controle social sobre as ações da 

gestão pública na execução de políticas públicas ambientais e atuação individual e 

coletiva voltadas para a prevenção, identificação, minimização e solução de 

problemas socioambientais; 

iii) Desenvolver programas, projetos e ações de Educação Ambiental voltados a 

estimular a formação crítica do cidadão no conhecimento e exercício de seus 

direitos e deveres constitucionais na perspectiva socioambiental, com a 

transparência de informações sobre sustentabilidade e com controle social. 

No âmbito municipal, Rio Branco do Sul conta com os seguintes programas: 

 PROGRAMA DO VOLUNTARIADO DO PARANAENSE – PROVOPAR: Trata-se de 

uma associação civil sem fins lucrativos, cujas ações estão voltadas para a assistência 

social, educacional, cultural e ambiental da população no estado. Foi declarado como 

de utilidade pública pela Lei Municipal nº 617/2003. Dentre os projetos realizados pelo 

Programa, destacam se: 

i) Ecocidadão Paraná – destinado ao apoio do cooperativismo, setor de reciclagem e 

coleta seletiva como forma de aumentar a vida útil dos aterros sanitários e promover 

inclusão social, geração de renda e educação ambiental; 

ii) Qualificação Jovem – realização de cursos, oficinas e treinamentos com o objetivo 

de inserir a população de 16 a 18 anos no mercado de trabalho. De acordo com o 

Plano Diretor de Rio Branco do Sul (2011), “o PROVOPAR estabelece parceria com 

a Secretaria de Ação Social na distribuição de alimentos, roupas usadas e oferece 

cursos e oficinas à comunidade carente”. 

 PLANO DIRETOR DE RIO BRANCO DO SUL: Instituído por meio da Lei nº 987/2012, 

segundo o qual, grande parte do empreendimento proposto está localizado na AAA II 

(Área de Atividade Agropecuária II), e parte na ZAM (Zona de Atividade Mineral), no 

setor urbano, devendo o empreendedor observar as restrições previstas. Na AAA II, é 

permitida a extração mineral, respeitadas as regulamentações e requerimentos 
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ambientais e mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal e do órgão 

ambiental competente, embora esteja destinada prioritariamente a atividades 

agropecuárias que adotem práticas sustentáveis e de conservação do solo. Além dos 

usos agroindustriais, habitacionais e de preservação e recuperação, ainda poderão ser 

admitidos usos voltados para a silvicultura, turismo e lazer, aterros sanitários e 

cemitérios, com vista às restrições estabelecidas no referido Plano. De acordo com a 

Lei nº 987/2012, a ZAM está localizada a oeste da sede urbana e é destinada às 

indústrias do tipo 4 – “atividades industriais em estabelecimentos que implique na 

fixação de padrões específicos de ocupação do lote, de acesso, de localização, de 

tráfego específico, de serviços urbanos e disposição dos resíduos gerados”, bem como 

ao uso extrativista mineral e vegetal, estando estes condicionados a concessão de 

licenças ambientais pelo órgão ambiental competente. É permitido o uso institucional 

voltado para edificações do poder público, bem como é considerado permissível a 

categoria de comércio e serviço geral. O lote mínimo estabelecido pela legislação é de 

10.000 m². 

Em 18 de agosto de 2020, a VOTORANTIM CIMENTOS solicitou na Prefeitura Municipal de 

Rio Branco do Sul a expedição de anuência quanto ao uso e ocupação do solo referente à 

área a ser ocupada pela ampliação do empreendimento proposta. Em 14 de outubro de 2020, 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Branco do Sul emitiu a referida 

certidão declarando anuência ao desenvolvimento do empreendimento proposto. 

 PROGRAMA DE RECONHECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AMBIENTAL: Instituído 

pela Lei Municipal nº 914/2010. com a finalidade de incentivar o desenvolvimento de 

boas práticas de educação e preservação ambiental em relação a empreendimentos, 

entidades, comércios, bairros e unidades públicas presentes no município, por meio do 

reconhecimento destes ao “atendimento da legislação ambiental vigente, a segregação 

de resíduos sólidos, a valorização das áreas verdes, a economia de recursos hídricos 

e elétricos, a busca da melhoria ambiental contínua e dos sistemas de gestão 

ambiental, e conscientização da população referente à limpeza das vias e logradouros 

públicos”. É concedido o Selo Ambiental Municipal aos aderentes ao Programa, que 

atenderem aos critérios de avaliação e certificação. 

 PROGRAMAS ASSISTENCIAIS SÓCIO-EDUCATIVOS: 1) Programa de Garantia de 

Renda Mínima – instituído pela Lei nº 542/2001, a fim de beneficiar famílias com renda 

per capta até R$ 90,00 que possuam dependentes entre 6 e 15 anos idade 

matriculados no Ensino Fundamental Regular mediante a concessão de Bolsa Escola; 

2) Programa Municipal de Assistência Social – Instituído pela Lei 1.060/2013, que e 

contempla a disponibilização de benefícios tais como: fornecimento de cestas básicas 

alimentares e de higiene pessoal, materiais de construção, medicamentos, auxílio 

funeral, transporte coletivo, aluguel social e auxílio para reconstrução e relocação de 

moradias de área de risco. 

2.11. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

Na preparação deste Estudo de Impacto Ambiental, o levantamento dos requisitos legais foi 

uma das primeiras tarefas realizadas pela equipe técnica, em diferentes áreas de atuação, 

com as seguintes finalidades: 
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 Mostrar as restrições e limitações legais que incidem sobre o projeto proposto; 

 Dirigir o diagnóstico ambiental para as questões legais restritivas, tais como existência 

de flora e fauna ameaçadas, sítios arqueológicos, cavidades naturais subterrâneas, 

interferências em unidades de conservação e suas zonas de amortecimento etc.; 

 Fornecer elementos para a análise dos impactos ambientais, principalmente no que 

tange à avaliação de sua importância; 

 Estabelecer objetivos de proteção ambiental para o projeto de ampliação. 

A ampliação do empreendimento proposta pela VOTORANTIM CIMENTOS, que será 

desenvolvido no município de Rio Branco do Sul, compreenderá a ampliação das áreas de 

extração de calcário, diabásio e filito e de disposição controlada de estéril na Unidade Rio 

Branco do Sul, nas poligonais minerárias do processo ANM 585.701/1942 com Decreto de 

Lavra nº 47.859/1960, do processo ANM 004.905/1952 com Decreto de Lavra nº 35.131/1954, 

do processo ANM 000.078/1959 com Decreto de Lavra nº 55.672/1965, do processo 

ANM 812.853/1968 com Portaria de Lavra nº 149/06 e do processo ANM 816.327/1968 com 

Portaria de Lavra nº 248/03, todos de titularidade da empresa e onde estas atividades 

minerárias já são desenvolvidas desde a década de 1980. 

A análise e a interpretação da legislação, para os fins acima expostos, são apresentadas a 

seguir, e estão resumidas no QUADRO 2.11.1. 
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QUADRO 2.11.1 

RESUMO DAS LEGISLAÇÕES 

TEMA SUBTEMA 
ESFERA 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

Atividades sujeitas a EIA/RIMA 
Competência para licenciamento 
Licenciamento de atividades 
Audiência Pública 
Certidões 
Preços de serviços 

Constituição, Artigo 225 
Lei Complementar 140/11 
Lei 10.165/00 
Lei 6.938/81 
Decreto 99.274/90 
Resolução CONAMA 378/06 
Resolução CONAMA 281/01 
Resolução CONAMA 237/97 
Resolução CONAMA 09/87 
Resolução CONAMA 01/86 

Constituição, Capítulo IV 
Resolução CEMA 70/09 
Resolução SEMA 51/09 
Resolução CEMA 65/08 
Resolução CEMA 107/20 
Resolução SEMA 31/98 
Resolução SEDEST 59/19 
Resolução SEDEST 02/20 
Resolução SEMA 26/13 
Portaria IAP 38/10/I 

Lei Orgânica 
Lei 989/12 
Lei 992/12 

Critérios básicos e diretrizes para elaboração de 
EIA/RIMA  
Publicidade do Licenciamento Ambiental 
Protocolos de documentos 
Audiência Pública 
Prazos 

Constituição Federal, Artigo 225 
Lei 6.938/81 
Decreto 99.274/90 
Resolução CONAMA 378/06 
Resolução CONAMA 281/01 
Resolução CONAMA 237/97 
Resolução CONAMA 06/86 
Resolução CONAMA 01/86 

Resolução CEMA 70/09 
Resolução CEMA 65/08 
Resolução SEMA 31/98 
Resolução CEMA 107/20 
Resolução SEDEST 02/20 
Portaria IAP 158/09 
Lei 10.233/92 

Lei Orgânica 
Lei 987/12 
Lei 990/12 
 

Mineração 
Utilidade Pública 

Lei 9.314, de 14/11/96 
Decreto 9.406/18 
Decreto 62.934/68 
Decreto-Lei 227/67 
Resolução CONAMA 237/97 

Portaria IAP 40/10 
Portaria IAP 173/07 

Lei Orgânica 
Lei 987/12 
Lei 989/12 
Lei 992/12 

Cadastro Técnico  
Lei 6.938/81 
Resolução CONAMA 01/88 

  

Regularização de imóvel rural 
Desapropriação 

Decreto 8.235/14 
Decreto 7.830/12 

Lei 18.295/14 
Resolução SEDEST 18/20 
Resolução SEDEST 42/20 

 

ZONEAMENTO 
Plano Diretor 
Uso do solo 
Área urbana 

Resolução CONAMA 04/05 Lei 15.229/06 
Lei 987/12 
Lei 988/12 
Lei 989/12 

PATRIMÔNIO 
Cultural, arqueológico e espeleológico 
Proteção 

Constituição Federal, Artigo 20, 216 e 225 
Lei 3.924/61 
Decreto 6.640/08 
Decreto 99.556/90 
Decreto-Lei 4.146/42 
Resolução CONAMA 428/10 
Resolução CONAMA 347/04 
Resolução CONAMA 04/87 
Resolução CONAMA 09/86 
Portaria IBAMA 57/97 
Portaria IBAMA 887/90 
Portaria IPHAN 375/18 
Portaria IPHAN 196/2016 
Portaria IPHAN 07/88 
Instrução Normativa MMA 02/17 
Instrução Normativa MMA 30/12 
Instrução Normativa IPHAN 01/15 

Constituição, Cap. V 
Lei 1.211/53 

Lei Orgânica 
Lei 987/12 

Contina... 

http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/outras_leis/recursos_hidricos/politica_recursos/leifed943397.htm
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QUADRO 2.11.1 

RESUMO DAS LEGISLAÇÕES 

TEMA SUBTEMA 
ESFERA 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

AUDITORIA AMBIENTAL Requisitos 
Resolução CONAMA 381/06 
Resolução CONAMA 306/02 

 Lei 1.440/11 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Educação ambiental 
Semana do meio ambiente 

Resolução CONAMA 422/10  
Lei 1.255/07 
Lei 1.204/06 

UNIDADES DE  
CONSERVAÇÃO 

Criação 
Compensação ambiental e financeira 

Lei 9.985/00 
Decreto 99.274/90 
Decreto 6.848/09 
Decreto 5.566/05 
Decreto 4.340/02 
Resolução CONAMA 473/15 
Resolução CONAMA 42810 
Resolução CONAMA 371/06 
Portaria IBAMA 07/04 
Instrução Normativa IBAMA 47/04 
Instrução Normativa ICMBio 05/09 

Decreto 6538/06 
Resolução CEMA 65/08 
Resolução conj. SEMA-IAP 01/10 

Lei Orgânica 
Decreto 5.134/14 
Decreto 3.792/07 

VEGETAÇÃO 
(BIOMA MATA ATLÂNTICA) 

Reserva legal 
Área de preservação permanente 
Estágios sucessionais 
Compensação para supressão 
Espécies ameaçadas 
Cadastro Ambiental Rural 
Regularização ambiental 

Lei 12.727/12 
Lei 12.651/12 
Lei 11.428/06 
Medida Provisória 571/12 
Decreto 8.235/14 
Decreto 7.830/12 
Decreto 6.660/08 
Resolução CONAMA 429/11 
Resolução CONAMA 388/07 
Resolução CONAMA 317/02 
Resolução CONAMA 303/02 
Resolução CONAMA 302/02 
Resolução CONAMA 300/02 
Resolução CONAMA 278/01 
Resolução CONAMA 03/96 
Resolução CONAMA 01/94 
Resolução CONAMA 10/93 
Portaria MMA 443/14 
Instrução Normativa MMA 02/14 

Lei 11.054/95 
Lei 14.582/04 
Decreto 1.940/96 
Decreto 3.320/04 
Decreto 387/99 
Decreto 8680/13 
Portaria IAP 233/04 
Portaria IAP 225/11 
Resolução CEMA 65/08 
Resolução Conj.SEMA/IAP 05/02 
Resolução SEMA 31/98 
Resolução conj. IBAMA/SEMA/IAP 07/08 

Lei 987/12 
Lei 989/12 
Lei 991/12 
Lei 993/12 

FAUNA 
Proibição da caça 
Proteção e espécies ameaçadas 
Manejo in situ  

Lei 5.197/67 
Portaria MMA 444/14 

Decreto 3148/2004  
Decreto 7264/2010 

Lei 987/12 
Lei 989/12 

ÁGUAS E 
EFLUENTES 

Política de recursos hídricos  
Padrões de lançamentos de efluentes 
Classificação e enquadramento 
Proteção de Mananciais 

Lei 11.445/07 
Lei 12.183/05 
Lei 9.433/97 
Resolução CONAMA 463/14 
Resolução CONAMA 430/11 
Resolução CONAMA 410/09 
Resolução CONAMA 397/08 
Resolução CONAMA 396/08 
Resolução CONAMA 357/05 
Resolução CONAMA 05/89 
Portaria MS 2914/11 

Lei 12.726/99 
Decreto 4.646/01 
Decreto 5.361/02 
Decreto 9.130/10 
Decreto 9.957/14 
Resolução 03/04 
Lei 16242/09 
Lei 6.513/73 
Decreto 5.316/74 
Resolução SEMA 39/04 

 

Continua... 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=705
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QUADRO 2.11.1 

RESUMO DAS LEGISLAÇÕES 

TEMA SUBTEMA 
ESFERA 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

SOLO Padrões de qualidade 
Resolução CONAMA 463/14 
Resolução CONAMA 460/13 
Resolução CONAMA 420/09 

Lei 12.493/99 
Resolução CEMA 65/08 

 

RESÍDUOS 

Óleos usados 
Baterias usadas 
Pneus usados 
Resíduos sólidos 
Resíduos da construção civil 

Lei 12.305/10 
Lei 9.605/98 
Decreto 7.404/10 
Resolução CONAMA 469/15 
Resolução CONAMA 467/15 
Resolução CONAMA 450/12 
Resolução CONAMA 448/12 
Resolução CONAMA 431/11 
Resolução CONAMA 424/10 
Resolução CONAMA 416/09 
Resolução CONAMA 416/09 
Resolução CONAMA 403/08 
Resolução CONAMA 313/02 
Resolução CONAMA 307/02 
Resolução CONAMA 275/01 

Lei 12.493/99 
Decreto 6.674/02 
Resolução CEMA 65/08 
Resolução SEMA 37/09 
Resolução SEMA 15/10 

Lei 993/12 
 

AR 
Emissão de poluentes 
Fumaça preta de motores diesel 
Padrões de qualidade 

Resolução CONAMA 436/11 
Resolução CONAMA 433/11 
Resolução CONAMA 432/11 
Resolução CONAMA 426/10  
Resolução CONAMA 382/06 
Resolução CONAMA 08/90 
Resolução CONAMA 03/90 
Resolução CONAMA 18/86 
Portaria IBAMA 85/96 
ABNT NBR 9.547/97 

Lei 13.806/02 
Resolução SEMA 54/06 
Resolução SEMA 16/14 

Lei 987/12 

RUÍDO E 
VIBRAÇÃO 

Emissões e padrões 

Resolução CONAMA 272/00 
Resolução CONAMA 02/90 
Resolução CONAMA 01/90 
ABNT NBR 9.653/05 
ABNT NBR 10.151/00 
ABNT NBR 10.152/87 

Resolução CEMA 65/08  

ATIVIDADES LESIVAS 
AO AMBIENTE 

Proteção, prevenção e controle de poluição 
Recuperação de áreas degradadas 
Sanções penais e administrativas 

Constituição Federal, Artigo 225 
Lei 9.605/98 
Lei Complementar 140/11 
Decreto 6.514/08 
Decreto 4.592/03 
Decreto 97.632/89 
Resolução CONAMA 429/11 

Constituição, Cap. V 
Lei 7.109/79 
Lei 1.413/75 
Decreto 857/79 
Decreto 1.940/96  
Decreto 2570/19 
Decreto 1.940/96 
Resolução CEMA 65/08 
Portaria IAP 22/09 

Lei Orgânica 
Lei 383/92 
Lei 987/12 
Lei 989/12 
Lei 992/12 
 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=705
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 Licenciamento Ambiental e Mineral, EIA/RIMA e Audiências Públicas 

Em relação à mineração, no âmbito federal, o Decreto-Lei nº 227/67 (Código de Mineração) 

norteia as concessões minerárias. O empreendimento proposto se refere à ampliação das 

áreas de extração de calcário, diabásio e filito e de disposição controlada de estéril da 

VOTORANTIM CIMENTOS, e será desenvolvido no município de Rio Branco do Sul, nas 

áreas das concessões de lavra das poligonais dos processos ANM 812.853/1968, 

ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959 e ANM 816.327/1968, onde 

estas atividades são realizadas desde a década de 1980. As Minas Saivá e Filito Itacuri 

possuem a Licença de Operação nº 10425 (no protocolo nº 16.065.022-2), para extração de 

filito, calcário e diabásio com validade até 05 de dezembro de 2023. 

Em 20 de fevereiro de 2020, a VOTORANTIM CIMENTOS apresentou à Diretoria de 

Licenciamento e Outorga e Diretoria de Licenciamento Estratégico – DLE do Instituto Água e 

Terra – IAT a solicitação de Licença Prévia da ampliação das áreas de lavra de calcário, 

diabásio e filito e do depósito controlado de estéril em seu empreendimento denominado Mina 

Saivá, sob protocolo nº 16.419.766-2, com a apresentação de Proposta de Plano de Trabalho 

para a elaboração do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para ampliação 

do empreendimento. 

Trata-se de um empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental, com apresentação de 

EIA/RIMA, pois envolverá a supressão de vegetação nativa em estágio inicial e médio a 

avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica. Para tanto, o EIA/RIMA deve conter todas 

as informações relativas à caracterização do empreendimento, diagnóstico ambiental do local 

no qual se insere, além da avaliação dos impactos ambientais e proposição de medidas de 

gestão (mitigadoras, compensatórias e de monitoramento). 

A Resolução CONAMA nº 237/97 dispõe sobre a competência dos órgãos ambientais (União, 

Estados e Municípios) no licenciamento ambiental. No âmbito estadual, a elaboração de 

EIA/RIMA para empreendimentos com potencial de significativa degradação ambiental é 

prevista nas Resoluções CEMA nº 65/08 e CEMA nº 70/90. A Resolução SEDEST nº 02/20 

estabelece requisitos, definições, critérios, diretrizes e procedimentos referentes ao 

licenciamento ambiental de empreendimentos minerários. 

A elaboração deste EIA/RIMA e futuramente a realização de Audiência Pública em Rio Branco 

do Sul atendem ao que está previsto nas legislações de licenciamento ambiental vigentes. A 

Resolução SEMA nº 26/13, dispõe sobre critérios e procedimentos para composição de 

equipe técnica multidisciplinar, consultores e empresas de consultoria ambiental para 

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. 

Em 05 de junho de 2020 foi expedido pelo Instituto Água e Terra – IAT, através da Diretoria 

de Licenciamento e Outorga, da Divisão de Licenciamento Estratégico – DLE, o Termo de 

Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA referente à ampliação pretendida pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

 APP e Recursos Hídricos 

Em 25 de maio de 2012 foi publicada no DOU a Lei Federal nº 12.651, que dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa, revogando o Antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65). Dentre 

os dispositivos mais relevantes desta Lei, figura a Área de Preservação Permanente – APP, 
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definida no Artigo 3º como sendo a “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com 

a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e 

a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas”. As APPs ao longo dos cursos d’água, lagos, lagoas, 

reservatórios, nascentes, encostas, restingas, manguezais, bordas de tabuleiros, topos de 

morros e veredas, estão estabelecidas no Artigo 4º da Lei. A Resolução CONAMA nº 303/02 

definiu parâmetros para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente. 

Intervenções em áreas de preservação permanente requerem autorizações específicas, e de 

acordo com esta resolução, o órgão ambiental competente pode autorizar a intervenção ou 

supressão de vegetação em APP nos casos de utilidade pública, como é o caso da mineração 

de calcário, diabásio e filito e de disposição de estéril da VOTORANTIM CIMENTOS, no 

município de Rio Branco do Sul. Para a ampliação do empreendimento é prevista a 

intervenção em drenagens superficiais e suas respectivas APPs. 

 Reserva Legal e Cadastro Ambiental Rural - CAR 

As Leis Federais nº 12.651/12 e nº 11.428/06 estabeleceram normas gerais referentes às 

áreas de Reserva Legal. Em 2012 foi publicado o Decreto Federal nº 7.830, que dispõe sobre 

o sistema de Cadastro Ambiental Rural, que estabelece normas gerais para o Programa de 

Regularização Ambiental – PRA, complementado pelo Decreto Federal nº 8.235/14. A 

Instrução Normativa MMA nº 02/14 define os procedimentos gerais para o Cadastro Ambiental 

Rural – CAR. Além disso, o Decreto Estadual nº 8.680, de 2013 instituiu o Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural do Estado do Paraná – SICAR-PR. 

Todos os imóveis envolvidos no licenciamento de ampliação, das Minas Saivá, Filito Itacuri, 

Filito DCE, Argila 853 e da ampliação do depósito controlado de estéril, estão inscritos no 

Cadastro Ambiental Rural: PR-4122206-1B1F.CCB4.DEAC.4E41.8D1B.A7E3.D4A2.AFFD. 

Os imóveis que receberão a proposta de compensação ambiental também estão inscritos no 

mesmo CAR. A Resolução SEDEST nº 18, de 2020, estabelece procedimentos para baixa da 

averbação dos Termos de Compromisso, de acordo com as disposições da Lei Estadual 

nº 18.295/2014, e a Resolução SEDEST nº 42, de 07 de agosto de 2020, estabelece os 

requisitos para revisão dos Termos de Compromisso de imóveis com área acima de 4 (quatro) 

módulos fiscais, o que é o caso da propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS, seguindo os 

parâmetros da Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual nº 18.295/2014. 

 Fauna e Flora 

No que tange à flora, o empreendimento proposto está localizado em área de Domínio do 

Bioma Mata Atlântica. Assim, com relação à vegetação, no âmbito federal, a principal 

legislação aplicável é a Lei Federal nº 12.651/12 (Novo Código Florestal, alterada pela Lei 

nº 12.727/12), que dispõe sobre a proteção e exploração de vegetação nativa, estabelece 

normas gerais sobre Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. 

Ainda, no âmbito federal, devem ser observadas a Lei nº 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.660/08), que dispõe sobre a utilização e proteção da 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Segundo o disposto no Artigo 12 desta lei, “os 

novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata 

Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas 
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ou degradadas”. As Resoluções CONAMA nº 388/07, nº 01/94 e nº 10/93, definem vegetação 

primária e secundária e os parâmetros básicos de regeneração da Mata Atlântica. A 

Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 07/08 regulamenta a exploração eventual de 

espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 

em ambientes agropastoris, na qual se insere o empreendimento proposto. Na esfera 

estadual, as Leis nº 11.054/95 e nº 14.582/04 dispõem sobre a Lei Florestal e o Decreto 

nº 1.940 dispõe sobre a reposição florestal obrigatória no estado do Paraná. 

A Portaria MMA nº 443/14 dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção, cujas espécies ameaçadas são subdivididas em categorias com 

diferentes graus de risco (provavelmente extintas, criticamente em perigo, em perigo, 

vulneráveis etc.). 

A apresentação do Plano de Trabalho de Estudo de Fauna seguiu as diretrizes constantes na 

Portaria nº 097/2012 e subsidiou a solicitação de Autorização Ambiental para Manejo de 

Fauna. A Autorização Ambiental nº 53648 foi emitida em 23 de julho de 2020 (protocolo 

nº 165718186) pelo Instituto Água e Terra – IAT. 

Para a fauna ameaçada de extinção, deve ser observada a Portaria MMA nº 444/14 (lista 

nacional de fauna ameaçada). No Paraná, o Decreto nº 3.148/2004 estabeleceu a Lista das 

Espécies Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná e o Livro Vermelho da Fauna 

Ameaçada no estado do Paraná (MIKICHI & BERNILS, 2004) também publicou essa lista. O 

Decreto nº 7.264/2010 apresentou a atualização da Lista de Espécies de Mamíferos 

pertencentes à Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná. Os 

levantamentos de fauna indicaram a presença de espécies da fauna ameaçadas de extinção. 

Essas espécies serão objeto de programa de monitoramento e mitigação. 

 Ar, Água, Ruído e Resíduos Sólidos 

Fontes de poluição do ar e das águas superficiais e subterrâneas, as emissões de ruídos por 

atividades industriais e a geração de resíduos sólidos devem ser controladas, principalmente 

durante as fases de implantação e operação do empreendimento, sendo respeitados os limites 

estabelecidos por legislação específica. Para o ar, devem ser observados os limites de 

emissão de poluentes, bem como os padrões de qualidade do ar, conforme estabelecidos na 

resolução CONAMA nº 03/90. Na esfera estadual, a Lei nº 13.806/02 dispõe sobre o controle 

da poluição atmosférica e a Resolução SEMA nº 016/2014, define critérios para o Controle da 

Qualidade do Ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da 

saúde e bem-estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir 

o desenvolvimento econômico e social do estado de forma ambientalmente segura.  

Para assegurar o controle, a utilização racional e o padrão de qualidade das águas foram 

instituídos a Política Nacional e o Plano Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal 

nº 9.433/97 e Lei Estadual nº 12.726/99). O lançamento de efluentes deve atender os padrões 

de qualidade do corpo d’água receptor e também atender aos limites (padrões de emissão) 

estabelecidos pela legislação federais e estaduais ou definidos na licença ambiental. 

Intervenções em recursos hídricos, tais como captação ou derivação de água, lançamento de 

efluentes, dependem de uma autorização específica, denominada outorga, prevista na Lei 

Estadual nº 12.726/99. A classificação dos corpos d’água e as diretrizes ambientais para o 
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seu enquadramento são definidas pela Resolução CONAMA nº 357/05. Para usos 

insignificantes, conforme a Resolução SEMA nº 39/04, a outorga é dispensada. 

A classificação dos corpos d’água e as diretrizes ambientais para o enquadramento dos 

corpos d’água bem como os padrões de lançamento de efluentes são definidos pelas 

resoluções CONAMA nº 357/05 e nº 430/11. 

Os padrões, critérios e diretrizes para emissão de ruídos são definidos pela Resolução 

CONAMA nº 01/90. 

Quanto ao destino adequado dos resíduos sólidos, devem ser obedecidas as Resoluções 

CONAMA nº 313/02, 307/02, 358/05 e a Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 12.493/99, estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no estado do Paraná, 

visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais, 

e o Decreto nº 6.674/02 que a regulamenta. 

 Arqueologia, Espeleologia, UCs, Terras Indígenas, Assentamentos etc 

A seguir são apresentadas as manifestações e anuências dos órgãos intervenientes, tais 

como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e Conselho 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná – CEPHA. 

o Arqueologia 

Os patrimônios histórico e cultural são protegidos pelas constituições federal e estadual. O 

patrimônio histórico nacional é protegido por Lei desde 1937, por meio do Decreto Federal 

nº 25 e pela Lei Federal nº 3.924/61. Na esfera federal, o IPHAN é o órgão com atribuição e 

competência para zelar por esse patrimônio. O patrimônio cultural também é protegido pelas 

constituições federal e estadual. A Instrução Normativa nº 01, de 25 de março de 2015, 

estabelece procedimentos a serem observados pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional) nos processos de licenciamento ambiental, nas esferas federal, estadual 

e municipal, quando esse órgão é instado a se manifestar. 

Assim, em atendimento à IN 01/2015, para a solicitação de Licença Prévia de ampliação do 

empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS, em 07 de maio de 2020 foi protocolada no 

IPHAN/PR a Ficha de Caracterização de Atividade – FCA, no âmbito do processo 

IPHAN 01508.0000297/2020-17, tendo sido solicitada a elaboração do Projeto de Avaliação 

de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA e respectivo de Relatório de Avaliação de 

Impacto ao Patrimônio Arqueológico – RAIPA. Em 20 de julho de 2020 foi protocolado o 

PAIPA, que após ser analisado e aprovado foi emitida a Portaria IPHAN nº 57 em 04 de 

setembro de 2020, autorizando a execução do projeto (ANEXO 5.3). As atividades de campo 

foram desenvolvidas entre 05 e 09 de outubro de 2020, por meio de caminhamentos, 

intervenções em subsuperfície, observações e registros textuais, fotográficos e locacionais 

que não identificaram quaisquer materiais de interesse arqueológico. 

O Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – RAIPA está sendo 

concluído pela equipe de arqueólogos, para ser submetido ao IPHAN/PR, para a emissão da 
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Manifestação Conclusiva, anuindo com a emissão pelo IAT das Licenças Prévia, de Instalação 

e de Operação, para a ampliação das áreas de lavra e disposição controlada de estéril na 

Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

o Espeleologia 

Os locais previstos para a ampliação e operação do empreendimento da VOTORANTIM 

CIMENTOS situam-se em área cárstica, por isso, deve ser observada a Resolução CONAMA 

nº 347/04, que dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. Esta Resolução 

determina “a área de influência do patrimônio espeleológico” (250 m) e “nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa alteração e degradação do patrimônio 

espeleológico, para os quais se exija EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação”. Para verificar a existência de 

cavernas e outras feições cársticas significativas, foi efetuada a caracterização espeleológica 

na área prevista de ampliação da Mina Saivá, bem como na área das poligonais dos processos 

ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e 

ANM 816.327/1968. No entorno de 250 metros na ampliação da área de lavra não foram 

identificadas cavidades. Contudo, em relatório de Levantamento Espeleológico apresentado 

anexo ao Relatório de Controle Ambiental – RCA em 2016, foram identificadas 4 (quatro) 

pequenas cavidades no entorno das poligonais desses processos minerários. Em 2020, essas 

pequenas cavidades, denominadas Gruta do Garrafão, Abrigo Ninho do Urubu, Cavidade 

Buraco das Andorinhas e Cavidade Buraco das Araucárias, apesar de ser encontrarem a mais 

de 250 m da área de ampliação do empreendimento, foram objeto de diagnóstico e análise 

quanto ao seu grau de relevância que é apresentado no ANEXO 6.6. 

o Unidades de Conservação – UC 

Nos casos de empreendimentos localizados no entorno de Unidades de Conservação (UC), 

deve ser observada a Resolução CONAMA nº 428/10, prorrogada pela Resolução CONAMA 

nº 473/2015, que determina que no licenciamento de empreendimentos localizado no raio de 

3 km de Unidades de Conservação que não possuam Plano de Manejo, o órgão ambiental 

licenciador deverá solicitar autorização ao órgão responsável pela administração da UC. 

O empreendimento proposto está localizado em parte da Zona de Amortecimento do 

Monumento Natural da Gruta da Lancinha, criado pelo Decreto Municipal nº 6.538/06, no 

município de Rio Branco do Sul (FIGURA 2.11.1). 

o Terras Indígenas – TI 

Na Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015, no Anexo I, para empreendimento 

de mineração, é definida a distância obrigatória de 8 km de Terras Indígenas, como forma a 

evitar impactos socioambientais diretos a estes povos. 

Desta forma, para a solicitação de Licença Prévia de ampliação do empreendimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS, em 14 de maio de 2020 foi solicitada a manifestação da 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI quanto à existência de Terras Indígenas na área de 

influência do empreendimento proposto. Em 22 de junho de 2020 foi emitido o Ofício 

nº 654/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI, no âmbito do Processo Funai nº 08620.004323/2020-39, 
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informando que a Terra Indígena – TI mais próxima da área do empreendimento dista 

88,75 km, sendo esta localizada na Ilha do Cotinga, do povo Guarani e Guarani Mbya. 

o Assentamentos Rurais ou Quilombolas 

Em 22 de junho de 2020 foi emitida a manifestação do INCRA sobre a inexistência de 

assentamentos rurais na área de influência do empreendimento da VOTORANTIM 

CIMENTOS, através do Ofício nº 35749/2020/SR(09)PR-T/SR(09)PR/INCRA-INCRA, no 

âmbito do processo nº 54000.044162/2020-31, informando que a área de lavra pretendida não 

incide sobre áreas de Projetos de Assentamento Rural ou de áreas de interesse Quilombola. 

o Patrimônio Histórico Estadual 

Para instruir o requerimento no IAT da Licença Prévia de ampliação do empreendimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS, em 14 de agosto de 2020 foi protocolado no Conselho do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná – CEPHA, sob o protocolo de nº 16.814.543-8, a 

solicitação de manifestação sobre existência de bens culturais tombados ou em processo de 

tombamento na área de influência do empreendimento proposto de ampliação da Mina Saivá. 

Aguarda-se desde então a emissão da manifestação desse Conselho e tão logo obtida, será 

apresentada neste processo de ampliação. 

o Recuperação de áreas degradadas 

O Decreto Federal nº 97.632/89 determina que empreendimentos que se destinam à 

exploração de recursos minerais deverão apresentar Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD ao órgão ambiental competente. A recuperação de áreas degradadas 

para empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais é prevista tanto 

no Decreto Federal nº 97.632/89 como na Resolução CEMA nº 65/08. Qualquer atividade que 

interfira fisicamente no meio ambiente deve proceder à recuperação das áreas degradadas, 

apresentando uma solução técnica adequada e aprovada pelo órgão ambiental competente. 

Nesse contexto, o PRAD referente à recuperação das áreas mineradas na ampliação do 

empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS é integrante deste EIA/RIMA. 

Ainda neste sentido o Decreto Federal nº 9.406/2018 determina que a atividade de mineração 

abrange a pesquisa, lavra, desenvolvimento da mina, beneficiamento, comercialização de 

minérios, o aproveitamento de rejeitos e estéreis e o fechamento de mina, que inclui a 

recuperação da área degrada, além de indicar a responsabilidade do minerador na 

recuperação ambiental das áreas degradadas. 

Na esfera estadual, por meio do Decreto Estadual nº 387/99 foi instituído o Sistema de 

Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação 

Permanente (SISLEG), com vistas a recuperação, manutenção e ampliação de 

remanescentes florestais no estado do Paraná. O Decreto nº 3.320/04 aprovou critérios, 

normas e procedimentos para manutenção, recuperação e proteção da Reserva Legal e áreas 

de preservação permanente e a Resolução CONAMA nº 429/11 dispõe sobre a metodologia 

de recuperação das Áreas de Preservação Permanente. 
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 Sansões Penais 

A Lei Federal nº 9.605/98 e os Decretos Federais nº 6.514/08 e 9.760/19 dispõem sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, especificando os crimes contra a fauna, flora, poluição e outros crimes ambientais. 

Na esfera estadual, as sanções penais estão previstas nos Decretos nº 1.940/96 e nº 2.570/19 

e na Portaria IAP nº 22/09. 

 Compensação Ambiental do SNUC 

Para os casos de compensação ambiental, foi definido no Artigo 36 da Lei Federal nº 9.985/00 

(Lei do SNUC) que empreendimentos de relevante impacto ambiental, fundamentado em 

EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de 

Conservação do Grupo de proteção integral. 

A aplicação dos recursos da compensação ambiental foi definida pelo Decreto Federal 

nº 4.340/02, sendo prioritariamente destinada à regularização fundiária, elaboração de plano 

de manejo, aquisição de bens e serviços entre outros. Em 2009, o Decreto Federal nº 6.848 

alterou os Artigos 31 e 32 do Decreto Federal nº 4.340/02, incumbindo ao IBAMA o 

estabelecimento do grau de impacto, a partir de EIA/RIMA, para fins de fixação da 

compensação ambiental. Ainda, este Decreto limitou a compensação ambiental a 0,5% dos 

investimentos necessários para a ampliação do empreendimento. 

A Resolução CONAMA nº 371/06 estabeleceu diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 

cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação 

ambiental. O empreendedor deve apresentar no EIA/RIMA sugestões em relação às Unidades 

de Conservação – UC a serem beneficiadas com os recursos da compensação ambiental.  

Na esfera estadual, a Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 01/10 dispõe sobre a metodologia 

para a gradação de impacto ambiental, visando estabelecer critérios de valoração da 

compensação ambiental. O empreendedor deve apresentar no EIA/RIMA sugestões de 

unidades de conservação a serem beneficiadas com os recursos da compensação ambiental. 

Assim, considerando que o empreendimento proposto está localizado em parte da Zona de 

Amortecimento do Monumento Natural da Gruta da Lancinha, sugere-se que os recursos 

advindos da compensação ambiental sejam destinados para essa Unidade de Conservação 

Municipal. 

 Certidão de Anuência do Município 

Conforme estabelecido nos Artigos 5º e 10 da Resolução CONAMA nº 237/97 e na Resolução 

CEMA nº 107/20 no processo administrativo de licenciamento ambiental prévio deve ser 

apresentada a Certidão da Prefeitura Municipal relativa ao Uso do Solo sobre a competência 

da análise do EIA/RIMA do licenciamento ambiental. 

Em 14 de outubro de 2020, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Branco do Sul 

emitiu a Certidão de Anuência, em que declara que é “anuente” para o desenvolvimento do 

empreendimento de ampliação da lavra proposta pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

As Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 estão situadas no zoneamento rural, 

Zona De Atividade Mineral - AZM, a mina de filito denominada Argila 853 está localizada na 

Zona Urbana, segundo o Plano Diretor de Rio Branco do Sul (FIGURA 2.11.2). 
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A Certidão de Anuência está apresentada no ANEXO 5.1 do VOLUME 5. 

 Utilidade Pública 

A mineração é considerada, de acordo com o Inciso VIII do Artigo 3º da Lei Federal 

nº 12.651/12, atividade de utilidade pública. Os Artigos 6º-A do Decreto-Lei nº 227/67 e Artigo 

5º do Decreto Federal nº 9.406/18 definem as atividades abrangidas pela mineração: a 

pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a comercialização dos 

minérios, o aproveitamento de rejeitos e estéreis e o fechamento da mina. 
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FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, 2012, LEI 987/2012: PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL-PR; LEI 989/2012: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, ANEXO 02 E ANEXO 04.
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CAPÍTULO 3 

 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas e discutidas alternativas locacionais e tecnológicas para a 

ampliação das áreas de lavra e de disposição controlada de estéril na Unidade Rio Branco do 

Sul da VOTORANTIM CIMENTOS S.A., considerando que o projeto estudado neste EIA 

corresponde às alternativas com os menores potenciais de impacto ambiental, justificando os 

critérios adotados para a seleção da melhor alternativa. 

Deve-se atentar para o fato de que esse EIA trata da ampliação das atividades de extração 

mineral, do beneficiamento e da disposição controlada de estéril na Unidade Rio Branco do 

Sul da VOTORANTIM CIMENTOS correspondente à extração e beneficiamento de calcário e 

filito para utilização na fabricação de cimento, da extração e do beneficiamento de calcário e 

diabásio para produção de agregados para construção civil e da extração de calcário 

dolomítico e seu beneficiamento para produção de corretivo agrícola e argamassas, não 

sendo tratados os aspectos relacionados especificamente à fabricação de cimento. 

3.1. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

As tecnologias atualmente empregadas na lavra e beneficiamento de calcário, diabásio e filito 

nas Minas Saivá e Filito Itacuri já se constituem no que há de mais consolidado para a 

operação do ramo de mineração, sendo que serão adotadas também nas Minas Filito DCE e 

Argila 853. A seguir são detalhadas as alternativas tecnológicas existentes e que poderão ser 

aplicadas na ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS. 

3.1.1. Alternativas tecnológicas para a lavra 

A extração mineral está condicionada à rigidez locacional das reservas minerais, cabendo ao 

projeto de lavra delimitar a área com a menor relação estéril/minério (REM), o que implica a 

extração do bem mineral com a menor movimentação de material estéril possível, de acordo 

com o cenário econômico no período avaliado. 

Dentre as metodologias de lavra, podem ser utilizadas a lavra em cava a céu aberto ou a lavra 

subterrânea. O método de lavra subterrânea, somente é utilizado quando o minério se 

encontra em grandes profundidades, ou quando a relação estéril minério da cava a céu aberto 

é muito alta, tornando a extração a céu aberto inviável, o que não é o caso em questão, tendo 

em vista a possibilidade do aproveitamento de grande parte dos minérios que serão extraídos 

a ceu aberto. 

Além disso, o método de lavra subterrânea, por envolver altos custos, é utilizado quando o 

minério é de alto valor, que não é o presente caso, de extração de minerais com baixo valor 
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agregado, ou quando a lavra possa envolver alto impacto ambiental, que também não é o 

caso em questão, visto que o empreendimento já se encontra em normal funcionamento desde 

a década de 1980, tendo grande parte do impacto ambiental já ocorrido. 

Por fim, para utilização do método de lavra subterrânea também é recomendado que o minério 

esteja encaixado entre rochas competentes, para minimizar o risco de subsidência, o que não 

é o caso, ocorrendo apenas uma camada de solo de alteração pouco competente de 

capeamento. 

Em relação aos diferentes tipos de métodos de extração a céu aberto, será utilizado o método 

de cava em bancadas devido às características físicas da formação geológica, onde o calcário 

se apresenta em camadas sub-verticais. 

A utilização do método em cava com bancada única proporcionaria um melhor aproveitamento 

do minério, no entanto tem como desvantagem a menor segurança operacional e problemas 

de estabilidade de taludes. Destaca-se que este método tem entrado em desuso devido estas 

características, sendo por isso esta alternativa descartada. 

Outro método de lavra a céu aberto é a lavra em tiras, que proporciona a recuperação da área 

lavrada conforme o avanço da lavra, mas este tipo de método é viável somente em jazimentos 

tabulares, horizontais e geralmente sedimentares, o que não é o caso da formação geológica 

das Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853, onde há a necessidade de 

aprofundamento da mina ao longo do tempo, não sendo possível a recuperação da área 

lavrada com a deposição de estéril na própria cava. 

Após a determinação do método de lavra, para a elaboração do projeto de lavra são utilizados 

softwares especializados na área de geologia e mineração que realizam a interpolação dos 

dados de pesquisa geológica para calcular matematicamente o projeto de lavra que resulte na 

menor Relação Estéril/Minério – REM e, consequentemente, menor movimentação 

proporcional de estéril e maior aproveitamento do minério. 

Inicialmente, é gerado o modelo digital de terreno com o uso do software de mineração, a 

partir da utilização do levantamento topográfico local, no qual é possível inserir as informações 

obtidas nos furos de sondagem, conforme ilustrado na FIGURA 3.1.1.1. 

Em seguida, é realizado o cruzamento das informações dos furos de sondagem e da 

topografia local para a delimitação de um modelo de blocos tridimensional da jazida, no qual 

cada bloco contém informações como litologia, densidade e teores dos principais elementos. 

Com o modelo de blocos e o modelo digital de terreno é realizado o cálculo do projeto de lavra 

que resulte na menor REM e, consequentemente, no menor impacto devido à necessidade de 

menos áreas para deposição de material estéril.  

Um dos algoritmos utilizados para definição da cava é conhecido por Lerchs e Grossmann, 

em homenagem aos autores, e ele permite determinar a cava final que maximiza a diferença 

entre o valor do minério extraído e o custo de extração do minério e estéril. 

Este algoritmo foi apresentado em artigo publicado no Canadian Mining and Metallurgical 

Bulletin em 1965 e, desde aquela época, é o principal algoritmo utilizado para determinação 

da cava de exaustão. 

Atualmente os softwares especializados da área de mineração aprimoraram este algoritmo 

para abranger diversos parâmetros, como restrições físicas e, além disso, possibilitam a 
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realização de cálculos extremamente complexos para garantir a cava ótima no aproveitamento 

do minério e na minimização da geração de estéril. 

 

FIGURA 3.1.1.1 – Modelo Digital de Terreno da Mina Saivá, com as poligonais dos processos 

minerários. 

 

Deste modo, garante-se que o projeto de lavra a céu aberto adotado resultará no menor 

impacto ambiental no uso do solo, visto que o projeto de lavra visa o melhor aproveitamento 

econômico da jazida, minimizando a geração de estéril, reduzindo o limite do pit final e a 

necessidade de ocupação de novas áreas com depósitos de estéril. 

Para o aproveitamento do calcário para fabricação de cimento, o principal produto da Mina 

Saivá, este cálculo é bastante complexo, tendo em vista que a farinha é formada a partir da 

combinação de diversos produtos minerais, tendo como uma das principais metas o fator de 

saturação de cal, que é uma relação entre o teor de CaO, SiO2, Al2O3 e Fe2O3. Desta forma, 

diferentemente de minerações que visam recuperar algum teor, a mineração de calcário para 

fabricação de cimento não visa o minério com maior pureza, mas o que possibilitará o maior 

aproveitamento das jazidas ao longo do tempo. 

Assim, para determinação da cava de exaustão também são realizadas diversas simulações 

por métodos iterativos para determinação do projeto de lavra que possibilitará o melhor 

aproveitamento da jazida. 

Por fim, em relação à metodologia dos trabalhos de lavra, será realizada a lavra com desmonte 

com uso de explosivos, devido à competência da rocha calcária e encaixantes e carregamento 

com escavadeiras hidráulicas em caminhões fora de estrada na Mina Saivá e em caminhões 

rodoviários basculantes nas minas de filito. 

A alternativa ao desmonte com uso de explosivos é o desmonte de rochas com uso de 

rompedor hidráulico. Esta alternativa pode ser considerada mais segura sendo utilizada 

somente quando há restrições em relação à vibração de partícula, por não utilizar explosivos 
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na detonação para o desmonte de rochas, mas em contrapartida é muito mais onerosa e 

menos produtiva, gerando um grande consumo de combustível. 

O desmonte com uso de rompedor hidráulico será utilizado somente no desmonte secundário, 

por ser mais seguro que o fogo secundário, também conhecido como fogacho. 

Em relação ao carregamento foram escolhidas escavadeiras hidráulicas, dimensionadas de 

acordo com a frota e escala de produção, devido à experiência operacional da VOTORANTIM 

CIMENTOS e após a realização de simulação de cenários com outros tipos de equipamentos, 

provando-se ser a melhor alternativa para a Mina Saivá. 

Para o transporte do minério serão utilizados caminhões fora de estrada na Mina Saivá devido 

a escala de produção. Apesar destes equipamentos possuírem um alto custo de aquisição 

eles proporcionam uma maior eficiência, segurança e economia operacional.  

Ressalta-se que para a operação de caminhões fora de estrada todos os acessos e avanços 

da lavra foram projetados visando esta operação, garantindo a segurança operacional. 

Já para as minas de filito serão utilizados caminhões basculantes rodoviários, adequados à 

escala de produção este minério para a fabricação de cimento. 

3.1.2. Alternativas tecnológicas para a disposição de estéril 

O estéril consiste no material lavrado sem valor ou que não pode ser aproveitado de forma 

economicamente viável. Esse material ocorre associado ou interposto ao minério e que deve, 

necessariamente, ser removido para que seja possível a extração do minério. 

Alternativamente à deposição do material estéril em pilhas, o material pode ser comercializado 

para usos diversos, podendo ser considerado até como um co-produto. 

Na mineração, co-produtos são minérios cuja exploração, por si só, não justificariam a 

implantação de um empreendimento, contudo, acabam representando uma parcela 

significativa na receita do empreendimento que já não são mais considerados como estéril. 

Na Unidade Rio Branco do Sul os minérios são o calcário e o filito, sendo necessária a 

remoção do diabásio e calcários e filitos que não possuem qualidade para fabricação de 

cimento, de modo a viabilizar a extração de calcário próprio para fabricação do cimento. 

O diabásio extraído será utilizado para produção de agregados para uso na construção civil, 

assim como parte do calcário que não possui qualidade para fabricação de cimento. Parte do 

calcário não aproveitado, principalmente o calcário dolomítico, também poderá ser destinada 

para produção de corretivo agrícola, minimizando a necessidade de deposição de estéril. 

Cabe ressaltar que o produto principal na Mina Saivá é o calcário para fabricação de cimento, 

assim, a escala de remoção do calcário e filitos sem qualidade para fabricação de cimento e 

diabásio pode ser bastante superior a demanda para estes materiais, podendo haver, assim, 

a necessidade de sua destinação para o depósito controlado de estéril. 

A construção das pilhas para a disposição do estéril não aproveitado, pode se dar de acordo 

com duas opções construtivas distintas: 

 Construção ascendente: É a alternativa utilizada pelo empreendimento, onde se inicia 

a disposição a partir do contorno determinado para cada etapa de construção e a 
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formação da pilha se dá com a evolução do nível mais baixo para o mais alto (FIGURA 

3.1.2.1); 

 Construção descendente: Também conhecida como “ponta de aterro”, onde a 

disposição de estéril avança lateralmente, com o basculamento do material na 

extremidade da pilha (FIGURA 3.1.2.2). 

O método ascendente reúne as seguintes vantagens sobre o método descendente: 

 Maior estabilidade: No método ascendente o material é melhor compactado com os 

alteamentos sucessivos e operação de tratores, além de ter seus taludes divididos em 

bancadas, o que confere uma maior estabilidade em relação ao método descendente; 

 Possibilidade de revegetação: No método ascendente os taludes inferiores formados 

já se encontram em sua configuração final, conforme a previsão de avanço do projeto, 

possibilitando sua revegetação antecipada em relação ao método descendente, onde 

a revegetação só é possível com o encerramento definitivo da operação; 

 Drenos de fundo podem ser construídos junto com a evolução do depósito no método 

ascendente. No caso do método descendente, a construção de drenos de fundo é 

operacionalmente desfavorável. 

Como desvantagem, ele é um método com maior custo operacional, devido a necessidade de 

maior quantidade de equipamentos para compactação do depósito, assim como a maior 

necessidade de mão de obra para controle operacional. 

Apesar disso, a melhor compactação, a facilidade de construção de dreno de fundo e a 

possibilidade de revegetação concomitante à construção do depósito controlado de estéril, 

tornam o método ascendente a melhor alternativa tecnológica para a implantação da pilha de 

estéril, sendo este o método a ser adotado. 

 

FIGURA 3.1.2.1 – Esquema construtivo da pilha de estéril pelo método ascendente. 
Fonte: Aragão, 2008. 
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FIGURA 3.1.2.2 – Esquema construtivo de pilha de estéril pelo método descendente. 
Fonte: Aragão, 2008. 

3.1.3. Alternativas tecnológicas para o beneficiamento dos minérios 

O processo tecnológico de beneficiamento do calcário para fabricação de cimento, produção 

de agregados ou corretivo agrícola aplicado na Unidade Rio Branco do Sul corresponde à rota 

consolidada em empreendimentos do ramo, composta por etapas sucessivas de redução de 

tamanho das rochas (britagem) intercaladas com etapas de separação por tamanho em 

peneiras. Para a produção de corretivo agrícola há necessidade de mais uma etapa de 

moagem para adequação da granulometria do produto final. 

A avaliação de alternativas tecnológicas para as instalações de britagem se baseia nas 

instalações de beneficiamento fixo e móvel para o calcário. 

Em relação a impactos ao meio ambiente, os equipamentos móveis são acionados por 

motores a diesel (enquanto os equipamentos fixos utilizam motores elétricos), o que eleva as 

emissões atmosféricas e o consumo de combustíveis ao se optar por equipamentos móveis 

de britagem. 

No caso da Unidade Rio Branco, com o aproveitamento do calcário para a produção de 

cimento a escala de produção do empreendimento será significativamente elevada 

(6.500.000 t/ano), o que demanda uma energia mais elevada e acaba dificultando linhas 

móveis devido ao elevado consumo de combustíveis. 

Apesar da desvantagem de maior consumo de combustíveis, a vantagem da britagem móvel 

é sua localização próxima à frente de lavra, restringindo os impactos ambientais da britagem 

dentro da área de lavra. Para o filito, quando este se apresenta muito compacto, poderão ser 

utilizados britadores móveis para facilitar o transporte do material. 

Com a utilização de transportadores de correias de longa distância, há também a possibilidade 

de se reduzir as distâncias de transporte de minério com uso de britagens móveis, no entanto 

ressalta-se que esta alternativa é mais adequada para jazidas de corpos horizontais, com 

frentes de lavra extensas e em poucos níveis, diferentemente da Mina Saivá que demanda o 

trabalho em diversas frentes de lavra em diversos níveis simultâneos. 

Para a Mina Saivá o estudo de frota concluiu pelo menor gasto energético ao se transportar o 

minério por caminhões fora de estrada de alta eficiência, principalmente devido a configuração 
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da jazida de grande profundidade, que dificulta soluções de britagem móvel ou semi-móvel 

dentro da cava com uso de transportador de correias (In-Pit Crushing and Coveying). 

Além disso, a britagem fixa está localizada distante de habitações e foi dimensionada e 

implantada de acordo com as características do minério, sendo otimizada para o minério a ser 

extraído, portanto, como o empreendimento já conta com modernas instalações fixas de 

britagem, será mantida esta alternativa. 

Já o transporte para a fábrica de cimento é realizado por Transportador de Correias de Longa 

Distância – TCLD, por cerca de 2 km, eliminando a necessidade de transporte rodoviário, que 

demanda um maior consumo energético e maior impacto nas vias de acesso. Este sistema 

também é mais moderno que o sistema por teleféricos utilizado na Mina Itaretama, que 

também abastece a fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do Sul, apresentando um 

melhor desempenho operacional, tanto em disponibilidade como em custo. Portanto, para a 

distância existente entre a fábrica de cimento e a Mina Saivá esta é a melhor alternativa para 

o transporte de minério até a fábrica de cimento. 

Por fim, a moagem do calcário para produção de corretivo agrícola pode ser realizada com 

moinhos de martelo, moinho do tipo Reynolds, moinho de bolas ou moinho de barras, sendo 

cada um específico de acordo com a dureza do material e escala de produção desejada. 

Para moagem de calcário para corretivo agrícola na escala de produção desejada serão 

utilizados moinhos de bolas da fábrica de cimento, adequados para produção pretendida e 

que possuem as instalações enclausuradas e dotadas de sistema de exaustão com a 

contenção das emissões através de filtros de mangas. 

3.2. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

As alternativas locacionais para a ampliação das áreas de lavra e de disposição controlada de 

estéril foram consideradas no interior da propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS. 

3.2.1. Alternativas locacionais para a lavra 

A ampliação da área de lavra está condicionada à rigidez locacional, o que significa que o 

empreendedor não pode escolher livremente o local onde exercerá a extração mineral devido 

ao fato de que as minas devem ser lavradas onde o bem mineral foi formado (ARAUJO & 

MORAIS, 2016). 

A rigidez locacional é um conceito amplamente empregado na mineração, pois a atividade 

minerária é, a priori, inviável nos locais onde não exista a ocorrência da substância mineral de 

interesse na qualidade, quantidade e logística necessárias para sua viabilidade técnica, 

econômica e ambiental. Isto significa que não é possível a escolha livremente de locais para 

implantação de empreendimentos minerários, pois esta escolha sempre dependerá da 

localização dos jazimentos minerais. 

Dessa forma, a ampliação das Minas da Unidade Rio Branco do Sul se dará dentro do limite 

das reservas provadas, projetando-se a cava de extração sobre os recursos minerais medidos, 

delimitadas de acordo com os trabalhos de pesquisa previamente executados e aprovados 

pela Agência Nacional de Mineração, nas poligonais dos processos ANM 585.701/1942, 

ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968, que 
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contam com títulos minerários de concessão de lavra e onde a lavra já é realizada desde a 

década de 1980. Neste contexto, a elaboração do projeto de lavra deve considerar o 

aproveitamento ótimo da jazida, ou seja, que considera a menor relação estéril/minério (REM) 

o que foi determinado na simulação dos melhores pits de lavra. 

Na FIGURA 3.2.1.1 é possível observar o mapa geológico com a localização do calcário 

calcítico, minério alvo da Mina Saivá para uso na fabricação de cimento, o limite das cavas 

projetadas e as poligonais dos processos minerários ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, 

ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968 onde se dará a ampliação das 

áreas de lavra e do depósito controlado de estéril. 

3.2.2. Alternativas locacionais para a disposição de estéril 

Para disposição de estéril foram estudadas diversas alternativas dentro do limite de 

propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS, de modo a não interferir com os recursos de 

calcário e com o teleférico que transporta o minério da Mina Itaretama até a fábrica de cimento. 
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FIGURA 3.2.2.1 – Mapa geológico da Mina Saivá.  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 63 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

Na FIGURA 3.2.2.2 é apresentado o modelo digital de terreno com a delimitação da área onde 

foram estudadas as alternativas locacionais para disposição de estéril. 

Assim, a partir da delimitação da área de estudo de alternativas foram projetados 5 (cinco) 

depósitos de estéril nesta área, detalhados a seguir, para verificação da capacidade em cada 

local, tendo em vista que o projeto de lavra prevê a remoção de 77.840.222 t de estéril na 

Mina Saivá, 4.216.000 t de estéril na Mina Filito Itacuri, 4.896.300 t de estéril na Mina Filito 

DCE e 209.800 t de estéril na Mina Argila 853, totalizando 87.162.322 t de estéril. 

 

FIGURA 3.2.2.2 – Modelo digital de terreno da situação atual da Mina Saivá com a área de 

estudo de alternativas locacionais delimitada em magenta. 

3.2.2.1. Alternativa DCE 1 

A alternativa DCE 1 foi projetada em continuidade ao depósito atual e à noroeste da Mina 

Saivá abrangendo as áreas das Minas Filito DCE e Filito Itacuri e justaposto com o limite da 

cava da Mina Saivá. 

Alternativa DCE 1 ocupa uma área de cerca de 125 ha e possui capacidade de 87.450.000 t. 

Apesar de interferir com cerca de 43 ha de vegetação nativa secundária em estágio médio a 

avançado de regeneração, esta alternativa ocupará as áreas de lavra das Minas Filito DCE e 

Filito Itacuri, além de ampliar o depósito de estéril atual, sendo que descontando as áreas de 

vegetação nativa secundária em estágio médio e avançado ocupadas pelas Minas Filito DCE 

e Filito Itacuri a área impactada será apenas de cerca de 13 ha. 

Na FIGURA 3.2.2.1.1 é apresentado o modelo digital de terreno com a Alternativa DCE 1. 
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FIGURA 3.2.2.1.1 – Modelo digital de terreno da situação atual da Mina Saivá com a área de 
estudo das alternativas locacionais delimitada em magenta e a Alternativa DCE 1 em laranja 
sobre as áreas de lavra de argila denominadas Mina Filito Itacuri e Mina Filito DCE. 

3.2.2.2. Alternativa DCE 2 

A alternativa DCE 2 foi projetada em continuidade ao depósito atual e à oeste da Mina Saivá 
até a área de servidão do teleférico do minério da Mina Itaretama para a fábrica de cimento. 

Alternativa DCE 2 ocupa uma área de cerca de 116 ha e possui capacidade de 84.600.000 t. 
Esta alternativa interfere com 48 ha de vegetação nativa em estágio médio a avançado. 

Na FIGURA 3.2.2.2.1 é apresentado o modelo digital de terreno com a Alternativa DCE 2. 

 
FIGURA 3.2.2.2.1 – Modelo digital de terreno da situação atual da Mina Saivá com a área de 
estudo de alternativas locacionais delimitada em magenta e a Alternativa DCE 2 em laranja. 
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3.2.2.3. Alternativa DCE 3 

A alternativa DCE 3 foi projetada à sudoeste da Mina Saivá após a área de servidão do 

teleférico que transporta o minério da Mina Itaretama para a fábrica de cimento. 

Alternativa DCE 3 ocupa uma área de 64 ha e possui capacidade de 16.650.000 t. Esta 

alternativa interfere com 45 ha de vegetação nativa em estágio médio a avançado. 

Como o terreno é bastante acidentado e a área entre a área de servidão do teleférico e o limite 

de propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS é estreita, apesar de ocupar uma área extensa 

a capacidade deste depósito é reduzida. 

Na FIGURA 3.2.2.3.1 é apresentado o modelo digital de terreno com a Alternativa DCE 3. 

 

FIGURA 3.2.2.3.1 – Modelo digital de terreno da situação atual da Mina Saivá com a área de 

estudo de alternativas locacionais delimitada em magenta e a Alternativa DCE 3 em laranja. 

3.2.2.4. Alternativa DCE 4 

A alternativa DCE 4 foi projetada à leste da Mina Saivá. Assim como a alternativa DCE 3, a 

área da alternativa DCE 4 é estreita, entre a Mina Saivá e o limite de propriedade da 

VOTORANTIM CIMENTOS, assim, apesar de ocupar uma grande área sua capacidade de 

recebimento de estéril é bastante reduzida. 

Cabe ressaltar que a alternativa DCE 4, diferentemente das demais, está sobre formação de 

calcário dolomítico, que poderá ser aproveitado para produção de calcário agrícola, portanto 

esta alternativa deve ser evitada opor inviabilizar importantes reservas minerais. 

A Alternativa DCE 4 ocupa uma área de cerca de 32 ha e possui capacidade de 4.125.000 t. 

Esta alternativa interfere com 23 ha de vegetação nativa em estágio médio a avançado. 

Na FIGURA 3.2.2.4.1 é apresentado o modelo digital de terreno com a Alternativa DCE 4. 
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FIGURA 3.2.2.4.1 – Modelo digital de terreno da situação atual da Mina Saivá com a área de 
estudo de alternativas locacionais delimitada em magenta e a Alternativa DCE 4 em laranja. 

3.2.2.5. Alternativa DCE 5 

A alternativa DCE 5 foi projetada em continuidade ao depósito atual e à noroeste da Mina 
Saivá abrangendo as áreas das Minas Filito DCE e Filito Itacuri, semelhante à alternativa 1, 
mas sem situar-se justaposta ao limite da Mina Saivá, preservando uma faixa de vegetação 
nativa. Alternativa DCE 5 ocupa uma área de 116 ha e possui capacidade de 40.050.000 t. 
Esta alternativa interfere com 36 ha de vegetação nativa em estágio médio e avançado. Na 
FIGURA 3.2.2.5.1 é apresentado o modelo digital de terreno com a Alternativa DCE 5. 

 

FIGURA 3.2.2.5.1 – Modelo digital de terreno da situação atual da Mina Saivá com a área de 
estudo de alternativas locacionais delimitada em magenta e a Alternativa DCE 5 em laranja. 
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3.2.2.6. Comparativo 

No QUADRO 3.2.2.6.1 são apresentadas as principais características de cada alternativa de 

depósito de estéril. Para comparação entre as alternativas foram calculados três índices, o 

índice 1 que é a capacidade por área (t/m²); o índice 2 que é a capacidade por área ocupada 

de vegetação nativa secundária em estágio médio e avançado (t/m²); o índice 3 que é a 

capacidade por área total de vegetação (t/m²), que considera as áreas de vegetação nativa 

secundária em estágio inicial, médio e avançado de regeneração, exóticas com sub-bosque 

em estágio médio de regeneração e reflorestamento com araucárias. 

QUADRO 3.2.2.6.1 

ALTERNATIVAS DE DEPÓSITO DE ESTÉRIL 

ALTERNATIVA 
CAPACIDADE 

(t) 
ÁREA 
(ha) 

ÍNDICE 1 
(t/m²) 

VEGETAÇÃO 
ESTÁGIO MÉDIO (ha) 

ÍNDICE 2 
(t/m²) 

VEGETAÇÃO 
TOTAL (ha) 

ÍNDICE 3 
(t/m²) 

1 87.450.000 125 70 43 205 69 128 

2 84.600.000 116 73 48 178 60,2 141 

3 16.650.000 64 26 45 37 58 28 

4 4.125.000 33 13 23 18 23 18 

5 40.050.000 116 34 36 112 60 67 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 

 

A partir da capacidade dos depósitos de estéril projetados, verifica-se que apenas a alternativa 

1 possui capacidade suficiente para disposição de todo o estéril a ser removido das Minas 

Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853. 

Em relação à capacidade por área ocupada, a alternativa 2 é a melhor opção, seguida pela 

alternativa 1 e as alternativas 3, 4 e 5 possuem valores bastante inferiores, principalmente 

devido a área disponível em formato alongado, não permitindo o aumento da altura do 

depósito de estéril. 

Em relação à capacidade por área de intervenção em vegetação nativa secundária em estágio 

médio ou avançado de regeneração, a alternativa 1 é a melhor opção, seguida pela alternativa 

2 e alternativa 5. As alternativas 3 e 4 apresentam valores bastantes inferiores. 

Por fim, da capacidade por área total com vegetação, a alternativa 2 é a melhor opção, seguida 

pela Alternativa 1. As alternativas 3 e 4 apresentam valores bastantes inferiores. 

Apesar de, à primeira vista, a alternativa 2 parecer a melhor opção, como a alternativa 1 será 

implantada em área que será lavrada, descontando a área de vegetação que será ocupada 

pelas Minas Filito Itacuri e Filito DCE a área de vegetação nativa secundária em estágio médio 

ou avançado de regeneração da alternativa 1 será reduzida para apenas 13 ha, com 

capacidade por área de vegetação em estágio médio de regeneração de 664 t/m² e a área de 

intervenção em vegetação será reduzida para 22 ha, com capacidade por área de vegetação 

total de 394 t/m², valores consideravelmente superiores aos obtidos na alternativa 2 ou em 

qualquer outra combinação das demais alternativas. 

Além disso, como a alternativa 2 não possui capacidade para armazenar todo o estéril a ser 

removido, a alternativa seria a construção de dois depósitos de estéril, desta forma foi 

realizada a avaliação da alternativa 1, sem descontar os valores das áreas de vegetação que 
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serão suprimidas pelas Minas Filito Itacuri e Filito DCE do conjunto das alternativas 2 e 4, 

cujos resultados são apresentados no QUADRO 3.2.2.6.2. 

QUADRO 3.2.2.6.2 

ALTERNATIVAS DE DEPÓSITO DE ESTÉRIL 

ALTERNATIVA 
CAPACIDADE 

(t) 
ÁREA 
(ha) 

ÍNDICE 1 
(t/m²) 

VEGETAÇÃO 
ESTÁGIO MÉDIO (ha) 

ÍNDICE 2 
(m²) 

VEGETAÇÃO 
TOTAL (ha) 

ÍNDICE 3 
(t/m²) 

1 87.450.000 125,5 70 43 205 69 128 

2 e 4 88.725.000 149,3 59 71 126 83 107 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 

 

Assim, confirma-se que a alternativa 1 é, sem dúvida, a melhor alternativa locacional para 

deposição de estéril. 

Neste estudo de alternativas não foi realizada a avaliação de impactos descrita no Termo de 

Referência do protocolo nº 16.419.766-2, pois como todas as alternativas apresentam os 

mesmos impactos positivos e negativos, a verificação dos índices propostos possibilita uma 

avaliação quantitativa direta das alternativas. 

Na FIGURA 3.2.2.6.1 é apresentada a imagem de satélite com as alternativas locacionais do 

depósito de estéril, limite de propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS e o limite da cava da 

Mina Saivá. 
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FIGURA 3.2.2.6.1 – Imagem de satélite com o limite da propriedade da VOTORANTIM 

CIMENTOS, o limite da cava final projetada e as alternativas de depósito de estéril.  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 70 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

3.3. ALTERNATIVA ZERO 

A alternativa de não ampliação do empreendimento limitará consideravelmente a vida útil da 
Mina Saivá, que é a principal fonte de abastecimento de matéria prima da fábrica de cimento 
da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS, a maior fábrica de cimento da 
América Latina e a maior responsável pela fabricação de cimento no estado do Paraná. 

A alternativa para o abastecimento de calcário na fábrica de cimento da VOTORANTIM 
CIMENTOS é a Mina Itaretama, localizada cerca de 13 km da fábrica, contra cerca de 2 km 
da Mina Saivá. A Mina Itaretama além de mais distante, possui um calcário calcítico mais puro, 
e desta forma, com uma pequena quantidade do calcário da Mina Itaretama é possível 
maximizar o aproveitamento do calcário da Mina Saivá, que possui uma reserva mais 
expressiva, e com isso adequar o teor da farinha utilizada na fabricação de cimentoA operação 
em conjunto destas duas minas proporciona o aproveitamento máximo das jazidas de calcário, 
sendo que a eventual operação separada das duas minas resultaria em um baixo 
aproveitamento dos seus minérios na fabricação de cimento. 

Além disso, o transporte da Mina Itaretama até a fábrica de cimento é realizado por teleféricos, 
assim não é possível ampliar a sua capacidade sem a implantação de uma outra linha de 
teleféricos ou implantar um novo transportador de correias longa distância, ou realizar o 
transporte do calcário por meio rodoviário, sendo que os primeiros casos resultam em um 
grande impacto em propriedades de terceiros e áreas com vegetação nativa e o transporte 
rodoviário resulta em impacto nas vias de acesso utilizadas pela população local. 

A não ampliação da Mina Saivá poderá resultar no médio prazo no fechamento precoce da 
fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do Sul, ou na abertura de novas minas em locais 
mais distantes, resultando em maior impacto ambiental em novas áreas, provavelmente mais 
distantes da fábrica de cimento, alterando o impacto de local para regional. 

Ressalta-se que o município de Rio Branco do Sul possui grande destaque da mineradora, 
dado às extensas jazidas de calcário, inclusive dando o nome de Rodovia dos Minérios para 
a rodovia PR-092 que liga o município a Curitiba, desta forma, há geração de emprego para 
a população da região pela atividade de mineração de calcário. 

Em relação à ampliação da Mina Filito Itacuri e à implantação das Minas Filito DCE e 

Argila 853, ressalta-se que o filito, também denominado de argila na indústria cimenteira, é 

uma importante matéria prima da fabricação do cimento, no controle dos teores de SiO2, Al2O3 

e Fe2O3, sendo que a alternativa tecnológica à utilização destes minérios localizados próximos 

da fábrica de cimento é a aquisição de bauxita de regiões distantes de Minas Gerais ou Goiás, 

para correção do teor de Al2O3, e aquisição de minério de ferro de Minas Gerais para correção 

do teor de Fe2O3. 

A não ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri e a não implantação das Minas Filito DCE e 
Argila 853 resultará, no médio prazo, no transporte de minério de locais mais distantes, no 
maior consumo de diesel, sobrecarga das vias de transporte e perda de postos de trabalho na 
região de Rio Branco do Sul, alterando o impacto de local para regional. 

Além disso, esse cenário poderá, inclusive, inviabilizar parte da fabricação de cimento na 
fábrica da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS, resultando em grande 
perda de postos de trabalho, podendo também reverter o cenário do estado do Paraná de 
grande exportador de cimento para os estados do sul do Brasil e São Paulo, resultando em 
grande perda de arrecadação para o estado do Paraná.  
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CAPÍTULO 4 

 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 

No presente capítulo é apresentada a caracterização das atividades de extração e 
beneficiamento do calcário da Mina Saivá, destinado à fabricação de cimento e produção de 
corretivo agrícola, agregados para uso na construção civil e areia para argamassa, de diabásio 

destinado a produção de agregados para uso na construção civil e da extração de filito 
(também denominado de argila na indústria cimenteira) nas Minas Filito Itacuri, Filito DCE e 
Argila 853 destinado à fabricação de cimento, bem como a ampliação do Depósito Controlado 
de Estéril – DCE, na Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS localizada no 
município de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. 

A partir do entendimento destas atividades, de sua análise conjunta com as informações do 
diagnóstico ambiental, é que procederá a avaliação dos impactos ambientais decorrentes da 
ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri e implantação das Minas Filito DCE e Argila 853, 
referentes à extração de calcário para produção de agregado para uso na construção civil, 
areia para argamassa, corretivo agrícola e fabricação de cimento, extração de filito para 
fabricação de cimento e extração e beneficiamento de diabásio para produção de agregados 
para uso na construção civil e da ampliação do depósito controlado de estéril. 

Deve-se reforçar que nesse EIA não serão tratados os aspectos relacionados especificamente 
à fabricação de cimento na Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS. 

O plano de ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri e da implantação das Minas Filito DCE 
e Argila 853 e da ampliação do Depósito Controlado de Estéril – DCE, detalhado neste Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA, resulta em uma cava final da Mina Saivá com área de 169,85 ha, 
da Mina Filito Itacuri com 28,04 ha, sendo 19,66 ha em área coincidente com a futura 
expansão da Mina Saivá (pois a Mina Filito Itacuri recobre o calcário da Mina Saivá), da Mina 
Filito DCE com área de 42,46 ha e da Mina Argila 853 com 2,83 ha, e um depósito controlado 
de material estéril com área de 125,48 ha, sendo 50,84 ha em áreas coincidentes com a futura 
expansão das Minas Filito Itacuri e Filito DCE (pois após o exaurimento das reservas destas 
minas serão aterradas com material estéril), tendo ainda 21,95 ha de pátios de estocagem de 
agregados, resultando na vida útil do empreendimento de 43 anos. 

No QUADRO 4.1 são apresentadas as informações sínteses do licenciamento ambiental 

relativas à ampliação da lavra e disposição de estéril na Unidade Rio Branco do Sul, da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

Na FOTO 4.1 é apresentada uma panorâmica atual da Mina Saivá da VOTORANTIM 

CIMENTOS em Rio Branco do Sul, a maior mina de calcário para fabricação de cimento do 

Brasil. 

  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 72 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

QUADRO 4.1 

SÍNTESE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

ATIVIDADE CÓDIGO 

Extração mineral (calcário, diabásio e filito), deposição de estéril, 

transporte e beneficiamento/britagem 
0810-0/04 

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO 

Estrada rural ou Curriola ou Rio Abaixo, km 04 

Bairro Itacuri, Rio Branco do Sul/PR 

CEP 83540-000 

CORPO RECEPTOR BACIA HIDROGRÁFICA 

Rio Tacaniça Ribeira 

SUBSTÂNCIA DNPM 
ÁREA AUTORIZADA PELO DNPM 

(POLIGONAL) 

Calcário, Diabásio e Filito 

ANM 585.701/1942,  

ANM 004.905/1952, 

ANM 000.078/1959, 

ANM 812.853/1968 e  

ANM 816.327/1968 

440 ha 

TIPO DE LAVRA ÁREA DA LAVRA (HA) ÁREA CONSTRUÍDA (M²) 

Céu aberto 223,47 ha (4 minas)  

NO DE EMPREGADOS 

PREVISTOS OU 

EXISTENTES 

INVESTIMENTO TOTAL 

EM UPF/PR 

LICENÇA 

X prévia   operação 

148 544.518,5891 UPF/PR   instalação  renovação LO 

ATIVIDADE 

 lavra x 
 lavra e 

beneficiamento 
 

ampliação e/ou 

reforma 
  (especificar) ... 

ÁGUA UTILIZADA (SE FOR DE FONTE NATURAL, REQUERER OUTORGA) 

ORIGEM 
CONSUMO DIÁRIO PREVISTO (M3) 

HUMANO INDUSTRIAL 

Aquífero de poço subterrâneo 5 m3/dia 140 m³/dia 

Captação de água do rebaixo da cava  100 m3/dia 

COMBUSTÍVEIS USADOS 

TIPO EQUIPAMENTO 
CONSUMO DIÁRIO 

QUANTIDADE UNIDADE 

DIESEL 

Caminhão fora de estrada 7 728.000 t/ano 

Caminhão basculante 45 1.337.000 t/ano  

Escavadeira hidráulica 12 1.248.000 t /ano  

Carregadeira 4 119.000 t/ano 

Caminhão pipa 2 30.000 l/ano 

Caminhão comboio 2 45.000 l/ano  

Trator de esteiras 1 89.000 l/ano  

Motoniveladora 1 89.000 l/ano  
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Perfuratriz hidráulica 1 45.000 l/ano  

CONSIDERAR TODAS AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INDICAR O TIPO DE 

COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA QUEIMA (ÓLEO A - ALTO TEOR DE ENXOFRE; B - BAIXO 

TEOR DE ENXOFRE; DIESEL; ÁLCOOL; GLP; GÁS NATURAL; COQUE; LENHA; OUTRO - 

ESPECIFICAR) 

Óleo diesel/Biodiesel B2 Metropolitano 

O consumo anual de óleo diesel para os equipamentos móveis utilizados na extração é de cerca de 

3.730.000 l. O armazenamento é realizado em dois tanques aéreos com capacidade de 30.000 l 

cada. O abastecimento dos equipamentos de lavra é realizado por caminhão comboio. 

RELAÇÃO DE PRODUTOS 

Denominar todo produto final, subproduto e o rejeito obtido do 

processo de mineração e beneficiamento 

Quantidade mensal média 

(kg, t, m3, litro, etc) 

Calcário calcítico, calcário dolomítico, calcário silicoso, metamarga 

– minério cimento 
542.000 toneladas 

Calcário dolomítico, metamarga e diábásio– agregados e pó 

calcário (filler) 
183.000 toneladas 

Filitos, solo – estéril 169.000 toneladas 

Filito 54.000 toneladas 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROCESSO DE LAVRA E BENEFICIAMENTO 

O método de exploração do calcário na Mina Saivá é lavra a céu aberto com o desenvolvimento da 

lavra conduzido em bancadas, com o desmonte de rochas por meio de explosivos e do material friável 

por escavação mecânica com carregamento dos materiais através de escavadeira hidráulica ou pá-

carregadeira sobre rodas em caminhões fora de estrada e basculantes. 

A lavra de filito é realizada em cava a céu aberto e encosta com desmonte mecânico na mina Itacuri 
e demais minas de filito a serem implantadas. O método de exploração prevê uma menor 
necessidade de remoção de estéril. O desmonte mecânico é realizado por escavadeira hidráulica que 
também carrega o material escavado em caminhões rodoviários convencionais basculantes que 
realizam o transporte até as instalações de britagem de argila da fábrica de cimento. A seguir é 
apresentada figura do processo de extração e anexo o fluxograma detalhado com os equipamentos 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA COBERTURA VEGETAL/FLORESTAL (ÁREA RECOBERTA, TIPO 

E ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO, ETC.) 

Na ampliação do empreendimento minerário nas Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 e 

do Depósito Controlado de Estéril da VOTORANTIM CIMENTOS, que prevê a ocupação total de 

320,06 ha, será necessária a supressão de 100,05 ha de vegetação nativa secundária, em estágio 

inicial e em estágio médio a avançado de regeneração. Essa vegetação a ser suprimida é composta 

por 25,93 ha de vegetação em estágio inicial e 74,12 ha em estágio médio a avançado. Haverá 

intervenção em 11,5 ha de Área de Preservação Permanente-APP e também o corte de 26 indivíduos 

arbóreos isolados. 

ROTEIRO DE ACESSO À ÁREA 

A área de interesse está localizada a cerca de 4 km ao norte do centro do município de Rio Branco 

do Sul, no local conhecido como Rio Abaixo, a aproximadamente 5 km da fábrica de cimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS no mesmo município. 

Para acesso à área de interesse, partindo de Curitiba, toma-se a Rodovia dos Minérios (PR-092) e 

percorre-se cerca de 20 km até o município de Rio Branco do Sul, onde se toma a Rua Ermírio de 

Moraes por cerca de 1 km até a Rodovia Gertrudes Manguer da Rosa, de onde se percorre mais 

cerca de 1 km e depois toma-se a Estrada da Represa por cerca de 4 km até a área de interesse. 

INFORMAR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO (CAVIDADES NATURAIS 

SUBTERRÂNEAS, GRUTAS, CAVERNAS, DOLINAS, SUMIDOUROS, RESSURGÊNCIAS, 

ETC.): 

Conforme Laudo Espeleológico realizado na área do empreendimento, não há cavidades naturais 

subterrâneas no raio de 250 metros do empreendimento proposto. 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. (2020) 
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FOTO 4.1 – Vista panorâmica da Mina Saivá na Unidade de Rio Branco do Sul da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

4.1. RESERVAS GEOLÓGICAS 

Este item apresenta resumidamente os trabalhos de pesquisa geológica realizados na Mina 

Saivá desde o fim da década de 1970 até os dias de hoje. Tais trabalhos de pesquisa visaram 

o detalhamento da qualidade e a quantificação em massa dos diferentes materiais a serem 

aproveitados, e consequentemente desenvolvimento dos métodos de lavra e de 

beneficiamento mais racionais para o aproveitamento dos diferentes tipos de calcário da mina. 

Os principais trabalhos de pesquisa consistiram em mapeamentos geológicos regionais e de 

detalhe, levantamentos aerofotogramétricos, levantamentos topográficos, locação em campo 

de perfis para mapeamento, sondagem rotativa, descrição de sondagem, amostragem, 

análises químicas, interpretação geológica final e, por fim, estudos de reservas e de teores 

médios do calcário. 

Assim, com a compilação de todos estes estudos e das informações geológicas depreendidas, 

pretende-se criar o modelo geológico final para as rochas calcárias da Mina Saivá, a serem 

discutidas ao longo do desenvolvimento deste EIA. 

4.1.1. Mapeamento Geológico 

Desde o início das autorizações de pesquisa nas áreas dos processos minerários relacionados 

neste trabalho, foram realizados diversos mapeamentos geológicos preliminares visando a 

seleção e posterior detalhamento da pesquisa geológica para definição do potencial das 

reservas dos calcários existentes na Mina Saivá. 

Os trabalhos foram realizados em diferentes fases, com diferentes resultados e conclusões, 

que levaram a VOTORANTIM CIMENTOS a desenvolver os métodos e projetos de lavra 

consolidados no último Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano de 

Aproveitamento Econômico – RRR e NPAE apresentado à ANM em 2019. 
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4.1.2. Levantamento aerofotogramétrico 

No início da década de 1980 a Votorantim Cimentos executou um levantamento 

aerofotogramétrico na escala 1:5.000 abrangendo todas as áreas deste trabalho, que serviu 

de base para a pesquisa mineral e para sustento dos demais projetos subsequentes que se 

mostrariam necessário na área da Mina Saivá. 

A interpretação aerofotogramétrica foi realizada no sistema de coordenadas UTM, com 

implementação e amarração local de marcos de controle para conferência e ajustes de detalhe 

do relevo onde se mostrou necessário. 

4.1.3. Topografia de campo 

Ainda no início da década de 1980, a restituição aerofotogramétrica foi integrada com o 

levantamento topográfico de campo efetuado pela equipe da VOTORANTIM CIMENTOS 

gerando um banco de dados interno no qual todas as informações georreferenciadas de 

mineração e fabris foram integradas. 

Destacam-se os seguintes trabalhos de campo de topografia: 

 Abertura de 21 perfis e uma linha base, num total de 20.675 m de picadas abertas, 

piqueteadas de 25 em 25 m, na escala 1:1.000, em coordenadas UTM. 

 Mapa topográfico planialtimétrico, na escala 1:1.000 com curvas de nível a cada metro, 

em coordenadas UTM.  

 Para o levantamento geofísico foi necessária a abertura de 8.725 m de picadas em 

perfis equidistantes de 100 e 200 m, piqueteados de 25 em 25 m e perpendiculares 

aos 21 perfis planimétricos. 

 Locação preliminar e definitiva de 137 furos de sondagem realizados em todas as áreas 

deste EIA do Saivá.  

 Inúmeros mapas topo geológicos na escala 1:1.000 ao longo do desenvolvimento da 

mina. 

4.1.4. Levantamentos geofísicos 

Desde o início da década de 1980 até hoje, diferentes levantamentos geofísicos foram 

realizados na Mina Saivá, destacando-se: 

 Levantamentos magnetométrico e elétrico ao longo de 8.725 metros em perfis 

equidistantes de 100 metros, piqueteados de 25 em 25 m. Estes levantamentos 

visavam demarcar contatos das litologias de calcário com diabásio e solo. 

 Levantamentos magnetométricos para mapeamento de diques diabásio na extensão 

NE da Mina Saivá na década de 2000. 

 Caminhamentos elétricos e sondagens elétricas verticais para verificação de contato 

do calcário com o solo, e possível definição de níveis de fraturamento das camadas de 

calcário. 
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4.1.5. Mapeamento geológico de detalhe e coleta de amostras superficiais 

Foram realizados caminhamentos de campo com coleta de amostras de superfície visando a 

caracterização litológica e a distribuição dos principais teores, e assim definir a melhor 

localização dos furos de sondagem. 

 

4.1.6. Sondagem rotativa 

Desde o início da pesquisa no final da década de 1970, a VOTORANTIM CIMENTOS 

desenvolveu várias etapas de sondagem rotativa diamantada com recuperação de 

testemunho de sondagem na região da Mina Saivá. 

Sempre com o objetivo de detalhar as camadas de calcário, tais sondagens puderam 

quantificar e caracterizar a exata composição química de cada uma destas camadas, 

possibilitando assim a elaboração do planejamento de lavra para o melhor aproveitamento do 

depósito mineral como um todo. 

Destas etapas de sondagem resultou um banco de dados composto por 137 furos em 

diferentes direções e inclinações, com um total de 22.766 metros perfurados por sondagem 

rotativa. 

Em média estes furos alcançaram profundidade de 220 metros, com furos chegando até 408 

metros de profundidade. Estas campanhas de sondagem foram executadas em diferentes 

etapas da pesquisa da mina, que, devido ao nível de detalhamento de cada fase do projeto, 

possuíram diferentes malhas de sondagem. Na FIGURA 4.1.6.1 é apresentada a localização 

de cada um destes 137 furos de sondagem realizados na Mina Saivá. 

O tipo de sondagem utilizada foi sempre a rotativa diamantada nos sistemas wireline de 

amostragem contínua. Nas FOTOS 4.1.6.1 e 4.1.6.2 são apresentados os trabalhos realizados 

durante uma das campanhas de sondagem rotativa na Mina Saivá. 
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FIGURA 4.1.6.1 – Localização dos 137 furos de sondagem 

rotativa no banco de dados da Mina Saivá. 

 

 

FOTO 4.1.6.1 – Serviços de sondagem rotativa 

para pesquisa de calcário durante uma das 

campanhas realizadas na Mina Saivá. 
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FOTO 4.1.6.2 – Serviços de sondagem rotativa para pesquisa de 

calcário durante uma das campanhas realizadas na Mina Saivá. 

4.1.7. Descrição e amostragem 

Foram descritos e amostrados mais de 24.000 metros de sondagem tendo em conta a 

geologia, mineralogia, grau de fraturamento e demais características pertinentes a 

interpretação geológica, visando a posterior modelagem geológica.  

Todas as caixas com os testemunhos de sondagem cortados a metade para amostragem e 

posterior análise estão arquivados na litoteca da VOTORANTIM CIMENTOS na unidade de 

Rio Branco do Sul, conforme descrito na FIGURA 4.1.7.1 e apresentado na FOTO 4.1.7.1. 

Ao todo foram coletadas mais de 12 mil amostras de calcário dos testemunhos de sondagem 

para análises químicas. 

 

 

FOTO 4.1.7.1 – Caixas de sondagem da década de 1970 

arquivadas na litoteca da Unidade da Votorantim Cimentos em 

Rio Branco do Sul. 
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FIGURA 4.1.7.1 – Exemplo de fichas de descrição, amostragem e arquivamento dos 

testemunhos de sondagem da Mina Saivá. 

 

4.1.8. Análise Química 

Foram analisadas 12.900 amostragens de testemunho de sondagem para modelagem 

geológica e de teores da Mina Saivá, sendo em sua grande maioria, analisadas no próprio 

laboratório da VOTORANTIM CIMENTOS na Unidade de Rio Branco do Sul. 

O método adotado foi o da fluorescência de Raio X para determinação dos principais óxidos 

constituintes: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3 e Perda ao Fogo, todos em 

percentual. 

 

4.1.9. Interpretação e modelagem 3D 

Foi elaborado um banco de dados com as descrições geológicas e as análises químicas para 

interpretação e tratamento estatístico conforme apresentado na FIGURA 4.1.9.1 a seguir. 
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FIGURA 4.1.9.1 – Banco de dados de sondagem da Mina Saivá. 

 

Após a montagem do banco de dados foi elaborada a modelagem geológica ou litológica 3D 

com uso de softwares especialistas de geologia e mineração, dividindo as unidades ou as 

litologias que puderam ser individualizadas ou modeladas. 

Sendo considerados como principais elementos da geologia na modelagem em 3 dimensões, 

descrição litológica, contato de camadas, atitudes de direção, mergulho, e outros pontos que 

possam ser importantes no modelo adotado como as características químicas de cada 

unidade. 

Nas FIGURAS 4.1.9.2 e 4.1.9.3 são apresentadas vistas ilustrando o modelo em três 

dimensões gerado à partir da compilação e depreensão das pesquisas geológicas realizadas 

para a caracterização do corpo mineral da Mina Saivá. 

O QUADRO 4.1.9.1 a seguir ilustra as litologias individualizadas e modeladas na Mina Saivá: 

 

QUADRO 4.1.9.1 

LITOLOGIAS DO MODELO GEOLÓGICO DA MINA SAIVÁ COM OS TEORES MÉDIOS 

LITOLOGIA SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) SO3 (%) 

Filito       

Calcário Silicoso 15,75 2,50 1,24 38,69 5,09 0,220 

Calcário Impuro (metamarga) 23,42 4,08 1,97 31,75 6,81 0,086 

Calcário Dolomítico 10,40 1,39 0,71 38,59 9,53 0,05 

Calcário Calcítico 6,13 0,87 0,47 46,05 4,95 0,081 

Diabásio       

Solo       

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 
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FIGURA 4.1.9.2 – Modelo litológico 3D adotado para a Mina Saivá rotacionado colorido 

conforme legenda. 

 

 

FIGURA 4.1.9.3 – Modelo litológico 3D adotado para a Mina Saivá rotacionado colorido 

conforme legenda. 
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4.1.10. Geologia de Mina 

A Mina Saivá é constituída por uma sequência de rochas carbonáticas encaixadas em filitos 

em forma de um sinforme ou de um bumerangue com fechamento estrutural para SW. 

O grau de metamorfismo que atingiu estas rochas é enquadrado na fácies xisto verde, isto é, 

metamorfismo de baixo grau, suficiente para marmorizar todos os calcários, porém, o termo 

calcário continua sendo utilizado pela VOTORANTIM CIMENTOS, pelo fato de já ser 

consagrado na bibliografia e ser o nome tradicional utilizado na indústria de cimento, assim 

como ocorre com o filito, que é também chamado de argila na fabricação de cimento. 

Foram consideradas como lentes mapeáveis ou modeláveis no projeto da Mina Saivá, as 

grandes camadas de calcário conforme o modelo apresentado anteriormente. No entanto, 

todas as intercalações métricas ou submétricas descritas nos perfis de sondagem foram 

amostradas para realização de análise química, sem prejuízo de representatividade e de 

interpretação química. 

Estruturalmente a orientação espacial do pacote de rochas carbonáticas da Mina Saivá tem 

uma direção preferencial N30° - 50°E, com mergulhos variando em média de 70° NW até 

vertical. A orientação deste pacote de rochas carbonáticas sugere ainda uma continuidade na 

orientação nordeste no prolongamento da Mina Saivá e um estrangulamento à sudoeste 

(fechamento do sinforme). 

A camada de calcário principal apresenta uma espessura média de 350 metros incluindo o 

calcário impuro, também chamado de metamarga, antes do contato com o calcário dolomítico 

a SE. No flanco noroeste da mina a camada de calcário passa de maneira gradacional para 

calcário silicoso antes do contato com o filito encaixante. Neste ponto o contato é praticamente 

vertical.  

Esta sequência de rochas carbonáticas se encontra ainda intercalada por camadas 

descontínuas, lenticulares de calcário ora dolomíticos, ora silicosos em diferentes espessuras 

desde centimétricas a métricas. Algumas destas intercalações só podem ser visualizadas na 

descrição do testemunho de sondagem. 

Todas as litologias carbonáticas componentes da Mina Saivá, se encontram cortadas por 

vários diques de diabásio de diferentes espessuras, que cortam perpendicularmente todas as 

rochas do Saivá na direção média N40°W com mergulhos verticais à subvertias tanto para SW 

como para NE, conforme apresentado nas FOTOS 4.1.10.1 e 4.1.10.2 a seguir. 
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FOTO 4.1.10.1 – Dique de diabásio na frente de lavra da Mina 

Saivá. 

 

 

FOTO 4.1.10.2 – Dique de diabásio semidecomposto e 

encaixado em filito na frente de lavra da Mina Saivá. 

 

Com base nos dados de sondagem e nos mapeamentos da frente de lavra verificou-se que o 

solo regolítico que capeia o relevo cárstico dos calcários do bloco Saivá apresentam uma 

espessura de 15 metros em média, porém de forma bastante variável. A maior parte do solo 

dentro do projeto de lavra da Mina Saivá já foi removida. 

As litologias calcárias que constituem a Mina Saivá conforme o modelo geológico adotado e 

que servirão para cálculos de reservas, são: 
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4.1.10.1. Calcário calcítico 

São rochas maciças, as vezes levemente orientadas, com textura granoblástica. A coloração 

destes calcários é cinza médio. Apresentam intercalações milimétricas e sub-milimétricas de 

cristais arredondados de quartzo e de dolomita, numa massa afanítica, constituída 

essencialmente por calcita. 

A proporção entre cristais de quartzo e dolomita em relação a matriz calcítica é da ordem de 

5-10%. Quando há o predomínio de cristais de dolomita com forma ovalada, estas ocorrem de 

maneira subparalela no seu alongamento, impondo uma certa orientação à rocha. 

Outra ocorrência comum é a presença de filmes milimétricos a sub-milimétricos de material 

micáceo, também com distribuição irregular na rocha e com pirita concentrada nestes níveis. 

Quando ocorrem as intercalações acima descritas, fica evidenciado o acamamento da rocha.  

O grau de fraturamento destas rochas é incipiente, preenchido ou não por calcita branca. 

4.1.10.2. Calcário dolomítico 

Estas rochas se assemelham ao calcário calcítico, se diferindo por apresentar maior 

concentração de cristais de dolomitas. Em termos macroscópicos, principalmente em frentes 

de lavra e rochas desmontadas, não se distingue os diversos tipos de calcários acima 

descritos, principalmente no que diz respeito ao conteúdo de cristais de dolomita e 

consequentemente o seu teor em MgO. 

Nos afloramentos naturais de superfície intemperizada consegue-se distinguir a ocorrência 

destes cristais de dolomita, em função da diferença na decomposição, pois apresentam-se 

mais resistente a erosão e dispostos em alto relevo na superfície da rocha. 

Portanto, a classificação destas rochas está fundamentalmente associada à sua composição 

química. 

4.1.10.3. Calcário silicoso 

A descrição do calcário silicoso é similar ao calcário calcítico. Difere por conter maior número 

de intercalações de leitos milímetros a centimétricos de material silicoso, evidenciado o 

acamamento da rocha e resultando também em teores de SiO2 mais elevados na média desta 

litologia. 

4.1.10.4. Calcário impuro (metamarga) 

São rochas fortemente orientadas, granulação fina, coloração cinza médio a escura. 

Apresentam uma alternância rítmica de leitos compostos quase que exclusivamente por clorita 

e/ou sericita (textura lepidoblástica) e leitos de material carbonático (textura granoblástica). 

A espessura destes leitos é de ordem milimétrica a centimétrica, podendo, em intervalos 

distintos haver maior espessura dos leitos de material micáceo em relação aos leitos de 

material carbonático e vice-versa. Esta alternância rítmica, dos leitos de composição distinta, 

evidencia nitidamente o acamamento, já que os contatos entre os leitos são normalmente 

abruptos. Nos leitos de material micáceo é comum a ocorrência de cristais euhédricos de 

pirita.  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 86 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

Com relação aos contatos apresentados entre os diversos tipos litológicos acima descritos, 

estes normalmente se fazem por transição. 

4.1.10.5. Filito 

Trata-se de rochas orientadas, granulação fina, coloração esverdeada quando sã e em tons 

marrons quando em início de decomposição. São quase que exclusivamente compostas por 

material micáceo, representadas por clorita e/ou sericita, esta última, em menor proporção. 

Apresentam uma forte orientação denotada pela textura lepidoblástica.  

Apresentam alternância rítmica de leitos com espessuras milimétricas compostos por material 

micáceo e leitos da mesma espessura compostos por material quartzo feldspático. 

4.1.10.6. Diabásio 

Trata-se de rochas maciças com granulação média a fina e de coloração preta a cinza escuro. 

Quanto ao grau de cristalização apresentam-se vítreas, normalmente afaníticas. Normalmente 

são compostos por plagioclásio, piroxênio e magnetita. Nos termos amigdaloidais, as 

amigdalas acham-se preenchidas por clorita ou calcita branca. Presença de pirita é comum.  

Normalmente as intrusões de diabásio provocam metamorfismo de contato em suas 

encaixantes carbonáticas com a perda, por parte destas, de matéria orgânica com a 

consequente mudança de coloração para cinza esbranquiçado e o aumento da granulação 

dos cristais. 

4.1.11. Recursos medidos 

As litologias presentes e medidas nas poligonais dos processos ANM 585.701/1942, 

ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968 foram 

filito, calcário calcítico, calcário dolomítico, calcário silicoso e calcário impuro (metamarga), 

sendo os recursos medidos cubados e detalhados no Relatório de Reavaliação de Reservas 

e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico – RAE e NPAE apresentado a ANM, 

consolidadas no QUADRO 4.1.11.1. 

 

QUADRO 4.1.11.1 

RECURSOS MEDIDOS TOTAIS 

SUBSTÂNCIA RESERVA MEDIDA (t) 

Filito 19.317.180 

Calcário silicoso 8.126.282 

Calcário calcítico 198.926.840 

Calcário dolomítico 119.670.105 

Diabásio 39.413.436 

Solo (estéril) 15.317.797 

TOTAL 400.771.640 t 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 
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4.1.12. Reserva provada 

O planejamento de lavra foi elaborado de maneira a aproveitar da melhor forma possível todas 

as substâncias minerais existentes na Mina Saivá, utilizando o calcário para produção de 

agregado para uso na construção civil, areia para argamassa, corretivo agrícola e fabricação 

de cimento, o filito para fabricação de cimento e o diabásio para produção de agregado para 

uso na construção civil. 

As atividades de lavra de calcário, diabásio e filito nas poligonais dos processos 

ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e 

ANM 816.327/1968 serão executadas nas Minas Saivá e Filito Itacuri, atualmente existente, e 

Filito DCE e Argila 853, a serem implantadas. 

Como o filito em profundidade é bastante compacto, ele não é adequado para uso na 

fabricação de cimento, desta forma o filito a ser removido da Mina Saivá será destinado ao 

Depósito Controlado de Estéril, sendo projetadas as minas de filito para aproveitamento do 

filito mais superficial que possui características físicas adequadas para uso na fabricação de 

cimento. 

De modo inverso, o diabásio a ser extraído nas minas de filito é alterado, não possuindo 

qualidade para produção de agregados para construção civil, desta forma será destinado ao 

Depósito Controlado de Estéril. 

Desta forma, devido esta restrição de aproveitamento, a Mina Filito Itacuri apresenta uma 

sobreposição de área com a Mina Saivá de 19,66 ha, de modo a manter o filito aproveitável 

na mina de filito. Após a extração do filito na Mina Filito Itacuri, parte desta mina será 

englobada pelo avanço de lavra da Mina Saivá. 

O projeto foi elaborado com base no modelo geológico e no modelo digital de terreno por meio 

do software Datamine. Nas FIGURAS 4.1.12.1 e 4.1.12.2 são apresentados os modelos 

digitais de terreno da situação atual e do projeto final da Mina Saivá respectivamente. Na 

FIGURA 4.1.12.3 são apresentados os modelos digitais de terreno das Minas Argila 853, Filito 

DCE e Filito Itacuri. 

O projeto final de lavra das Minas Argila 853, Filito DCE, Filito Itacuri e com a situação 

intermediária da Mina Saivá é apresentado no DESENHO 279.0.612.2-EIA-04, e o projeto final 

da Mina Saivá no DESENHO 279.0.612.2-EIA-05, com o Depósito Controlado de Estéril 

abrangendo a área das Minas Filito Itacuri e Filito DCE. 

O material estéril da Mina Saivá consiste na camada de solo de cobertura e o filito sem 

qualidade para uso na fabricação de cimento. Já para as Minas de filito (Argila 853, Filito DCE 

e Filito Itacuri), o material estéril consiste nas litologias de diabásio, anfibolito e o solo. As 

Reservas Provadas são apresentadas nos QUADROS 4.1.12.1 a 4.1.12.4. 
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FIGURA 4.1.12.1 – Modelo digital de terreno da situação final da Mina Saivá com os limites 

das poligonais dos processos ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, 

ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968 em magenta. 

 

 

 

FIGURA 4.1.12.2 – Modelo digital de terreno da situação final das Minas Filito Itacuri, Filito 

DCE e Argila 853 com as cristas dos taludes em azul, os pés em vermelho e as rampas de 

acesso em verde, são apresentados também os limites das poligonais ANM em magenta. 

Filito 

DCE 

Filito 
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853 
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FIGURA 4.1.12.3 – Modelo digital de terreno da situação final da Mina Saivá e o Depósito 

Controlado de Estéril, com as cristas dos taludes em azul, os pés em vermelho e as rampas 

de acesso em verde, são apresentados também os limites das poligonais dos processos 

ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e 

ANM 816.327/1968 em magenta. 

 

QUADRO 4.1.12.1 

RESERVAS PROVADAS – MINA ARGILA 853 

DESCRIÇÃO VOLUME (m³) RESERVA (t) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) 

Anfibolito 112.700 191.500       

Diabásio 6.800 18.300       

Filito 251.400 427.400 58,12 17,87 12,05 0,50 0,80 1,76 

TOTAL 370.900 m³ 637.200 t 58,12% 17,87% 12,05% 0,5% 0,8% 1,76% 

Fonte: PROMINER, 2019 – Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico. 

 

Para extração de 427.400 t de filito será necessária a remoção de 209.800 t de estéril, 

resultando na relação estéril:minério de 1:2. 

QUADRO 4.1.12.2 

RESERVAS PROVADAS – MINA FILITO DCE 

DESCRIÇÃO VOLUME (m³) RESERVA (t) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) 

Anfibolito 1.634.600 2.778.800       

Diabásio 538.600 1.454.200       

Filito 5.240.000 8.908.100 59,38 21,02 6,97 0,33 1,13 3,54 

Solo 390.200 663.300       

TOTAL 7.803.400 m³ 13.804.400 t 59,38% 21,02% 6,97% 0,33% 1,13% 3,54% 

Fonte: PROMINER, 2019 – Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico. 

Saivá 

DCE 
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Para extração de 8.908.100 t de filito será necessária a remoção de 4.896.300 t de estéril, 

resultando na relação estéril:minério de 1:1,8. 

QUADRO 4.1.12.3 

RESERVAS PROVADAS – MINA FILITO ITACURI 

DESCRIÇÃO VOLUME (m³) RESERVA (t) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) 

Anfibolito 850.600 1.446.000       

Diabásio 859.600 2.320.900       

Filito 5.714.300 9.714.300 59,46 19,77 9,42 0,02 0,30 2,87 

Solo 264.200 449.100       

TOTAL 7.688.700 m³ 13.930.300 t 59,46% 19,77% 9,42% 0,02% 0,3% 2,87% 

Fonte: PROMINER, 2019 – Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico. 

 

Para extração de 9.714.300 t de filito será necessária a remoção de 4.216.000 t de estéril, 

resultando na relação estéril:minério de 1:2,3. 

QUADRO 4.1.12.4 

RESERVAS PROVADAS – MINA SAIVÁ 

DESCRIÇÃO VOLUME (m³) RESERVA (t) 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Calcário calcítico 96.824.014 242.060.035 6,19 0,87 0,47 46,00 4,99 6,19 

Calcário dolomítico 18.082.833 45.207.082 10,33 1,41 0,72 38,71 9,56 0,05 

Calcário silicoso 13.607.832 34.019.580 16,52 2,58 1,30 38,07 5,16 0,210 

Diabásio 15.287.087 40.969.394 - - - - - - 

Filito 32.993.440 69.946.092 - - - - - - 

Calcário impuro 
(metamarga) 

3.936.595 9.841.489 23,26 4,06 1,96 31,96 6,74 0,090 

Solo 4.643.606 7.894.130 - - - - - - 

TOTAL 185.375.407 m³ 449.937.802 t       

Fonte: PROMINER, 2019 – Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico. 

 

Para a Mina Saivá, foi verificado que é possível a utilização dos calcários calcítico e silicoso e 

parte do calcário dolomítico na fabricação de cimento, assim, para a escala de produção 

esperada para calcário para cimento de 6.500.000 t/ano, são detalhadas as reservas da Mina 

Saivá que serão destinadas para fabricação de cimento no QUADRO 4.1.12.5. 

QUADRO 4.1.12.5 

RESERVAS DE CALCÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE CIMENTO – SAIVÁ 

DESCRIÇÃO VOLUME (m³) RESERVA (t) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) SO3 (%) 

Calcário calcítico 96.824.014 242.060.035 6,19 0,87 0,47 46,00 4,99 6,19 

Calcário silicoso 13.607.832 34.019.580 16,52 2,58 1,30 38,07 5,16 0,210 

Calcário dolomítico 2.260.354 5.650.885 10,33 1,41 0,72 38,71 9,56 0,05 

TOTAL 112.692.200 m³ 281.730.500 t       

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 
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Nos QUADROS 4.1.12.6 e 4.1.12.7 são apresentadas as reservas de calcário restantes, 

utilizadas para fabricação de calcário agrícola e as reservas de diabásio e calcário impuro 

(metamarga) utilizadas para fabricação de agregado para construção civil e areia para 

argamassa 

 

QUADRO 4.1.12.6 

RESERVAS DE CALCÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE CALCÁRIO AGRÍCOLA – SAIVÁ 

DESCRIÇÃO VOLUME (m³) RESERVA (t) SiO2 (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) CaO (%) MgO (%) SO3 (%) 

Calcário dolomítico 15.822.479 39.556.197 10,33 1,41 0,72 38,71 9,56 0,05 

TOTAL 15.822.479 m³ 39.556.197 t       

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 

 

QUADRO 4.1.12.7 

RESERVAS PARA FABRICAÇÃO DE AGREGADOS E AREIA - SAIVÁ 

DESCRIÇÃO 
VOLUME 

(m³) 
RESERVA 

(t) 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Diabásio 15.287.087 40.969.394       

Calcário Impuro 
(metamarga) 

3.936.595 9.841.489 23,26 4,06 1,96 31,96 6,74 0,090 

TOTAL 
19.223.682 m

³ 
50.810.883 t       

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 

 

Assim, para a Mina Saivá, para extração de 281.730.500 t de calcário para fabricação de 

cimento, 39.556.197 t de calcário para produção de calcário agrícola e 50.810.883 t de 

calcário impuro (metamarga) e diabásio para produção de agregados para construção civil e 

areia para argamassa, será necessária a remoção de 77.840.222 t de estéril (filito e solo), 

resultando na relação estéril:minério de 1:4,8. 

 

4.1.13. Estabilidade de taludes 

A partir da caracterização estrutural realizada na Mina Saivá, realizado pela Geotecma – 

Geologia e Meio Ambiente Eirelli – ME, foi possível a identificação de sete famílias principais 

de descontinuidades e a determinação dos principais planos de falhas e fraturas da mina, 

apresentados nas FIGURAS 4.1.13.1 e 4.1.13.7. 
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FIGURA 4.1.13.1 – Planos de foliação S1 paralela ao antigo acamamento sedimentar e 

respectivo diagrama de densidade com definição do plano médio (a direita), da Família I 

de descontinuidades da Mina Saivá. O Plano médio é N70E/67NW. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

 

 

FIGURA 4.1.13.2 – Família de planos de cisalhamento, com mergulhos voltados para 

noroeste e para sudeste (a esquerda) e diagrama de densidade com definição do plano 

médio (a direita), da Família II de descontinuidades da Mina Saivá. O Plano médio é 

N33E/84SE. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 
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FIGURA 4.1.13.3 – Família de planos de cisalhamento relacionados aos diques de 

diabásio, voltados para sudoeste (a esquerda) e diagrama de densidade com definição do 

plano médio (a direita), da Família III de descontinuidades da Mina Saivá. O Plano médio é 

N33W/83SW. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

 

 

FIGURA 4.1.13.4 – Família de planos de cisalhamento verticalizados, relacionado à falha de 

Lancinha (a esquerda) e diagrama de densidade com definição do plano médio (a direita), 

da Família IV de descontinuidades da Mina Saivá. O Plano médio é N56E/88NW. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 
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FIGURA 4.1.13.5 – Família de planos conjugados direcionados para NW-SE, com 

mergulhos voltados para os quadrantes nordeste e sudoeste (a esquerda) e diagrama de 

densidade com definição do plano médio (a direita), da Família V de descontinuidades da 

Mina Saivá. O Plano médio é N70W/62NE. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

 

 

FIGURA 4.1.13.6 – Família de planos de cisalhamento conjugados, direcionados N-S, com 

mergulhos voltados para os quadrantes oeste e leste (a esquerda) e diagrama de densidade 

com definição do plano médio (a direita), da Família VI de descontinuidades da Mina Saivá. 

O Plano médio é N8W/52NE. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 
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FIGURA 4.1.13.7 – Família de descontinuidades sub-horizontais, ou com baixos ângulos 

de inclinação (a esquerda) e diagrama de densidade com definição do plano médio (a 

direita), da Família VI de descontinuidades da Mina Saivá. O Plano médio é N39W/10SW. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

4.1.13.1. Análise de estabilidade 

Para realização da análise de estabilidade dos taludes da mina deve-se compreender, 

inicialmente, os principais tipos de movimentação de blocos, apresentados na 

FIGURA 4.1.13.1.1. 

Como premissa inicial foi considerado o ângulo de atrito interno de 30°, devido a qualidade 

relativamente boa dos maciços rochosos e a análise de estabilidade foi realizada através da 

plotagem das estruturas obtidas em campo no estereograma, juntamente com a direção e 

caimento de cada um dos taludes de interesse. Este método permite observar a possiblidade 

de formação de cunhas e blocos, e inquirir sobre a tendência ou não de escorregamento de 

blocos (rupturas planares). 

Para um maior detalhamento do estudo da estabilidade do maciço rochoso da Mina Saivá, foi 

realizada uma divisão em 13 setores conforme apresentado na FIGURA 4.1.13.1.2. 

No estudo realizado para definição dos possíveis tipos de escorregamentos, para cada um 

destes setores, concluiu-se que todos os setores possuem possibilidades de escorregamentos 

planares e em cunha. 

Levando em conta modelos matemáticos para o cálculo do fator de segurança (FS) para cada 

uma destes setores e para cada um dos tipos de escorregamentos foi possível identificar que 

os escorregamentos planares apresentam sistematicamente valores de Fator de Segurança 

(FS) menores se comparados aos escorregamentos em cunha, em todos os setores da mina, 

indicando que os maiores problemas de movimentação de massa estão vinculados aos 

escorregamentos planares. 
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Além disto, em relação aos escorregamentos planares, os setores mais problemáticos em 

termos de estabilidade são os setores S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10 e S12, com índices baixos, 

de 1,046 e 1,075, mesmo em condições drenadas. 

 

FIGURA 4.1.13.1.1 – Ilustração dos escorregamentos planar (b), em cunha (c) e tombamento 

de blocos (d) em maciços rochosos, e respectivos estereogramas. As setas indicam o sentido 

de movimento dos blocos. (Baseado em Hoek e Bray, 1981). 
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Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

 

FIGURA 4.1.13.1.2 – Definição dos setores da Mina Saivá para estudo de estabilidade 

do macio rochoso. 

 

Por fim foi realizada a análise de estabilidade dos taludes do projeto preliminar do fim da vida 

útil da Mina Saivá, quando esta será representada pelos taludes N30E/80NW (face livre SE), 

N54E/80SE (face livre NW), N35W/80SE (face livre NE) e N33W/80NE (face livre SW), as 

quais apresentam as melhores condições de estabilidade. 

Para tanto, foram traçados 04 perfis para a análise da estabilidade de taludes do Pit final da 

Mina Saivá, com direções para o Perfil 1 de N47E, localizado ao sul da mina, o Perfil 2 de 
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N46W, localizado na porção central mais ao sul da mina, o Perfil 3 de N49W, localizado na 

porção central mais ao norte da mina e o Perfil 4 de N88E, localizado ao norte da mina. 

Nas FIGURAS 4.1.13.1.3 a 4.1.13.1.4 são apresentados os estereogramas de análise da 

estabilidade dos taludes da Mina Saivá em sua configuração final, para cada um destes perfis. 

 

  

FIGURA 4.1.13.1.3 – Estereogramas de análise de estabilidade dos taludes do Perfil 1 

de acordo com a configuração final da Mina Saivá. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

  

FIGURA 4.1.13.1.4 – Estereogramas de análise de estabilidade dos taludes do Perfil 2 

de acordo com a configuração final da Mina Saivá. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 
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FIGURA 4.1.13.1.5 – Estereogramas de análise de estabilidade dos taludes do Perfil 3 

de acordo com a configuração final da Mina Saivá. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

  

FIGURA 4.1.13.1.6 – Estereogramas de análise de estabilidade dos taludes do Perfil 4 

de acordo com a configuração final da Mina Saivá. 
Fonte: GEOTECMA – Geotecnia e Meio Ambiente Eireli – ME. 

 

Os resultados mostram que, em relação a escorregamentos planares, os taludes do projeto 

preliminar do pit final da mina são estáveis, com algumas exceções. Considerando-se o fator 

de segurança FS, no perfil 1, onde ocorre uma camada de calcário calcítico, apresenta risco 

de escorregamento planar. Maiores riscos de escorregamentos planares, no entanto, são 
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encontrados ao longo do perfil 4, onde ocorrem camadas de calcário calcítico e diabásio. 

Nesses casos, sugere-se diminuir a inclinação dos taludes de bancada para 70 graus. 

No que diz respeito ao talude geral, o único problema encontrado é no perfil 1, com índice de 

segurança Fs1 abaixo da unidade. A rocha no local é calcário calcítico. A redução da 

inclinação do talude geral para 50 graus coloca este subsetor em condições de estabilidade. 

Nos demais casos, a análise mostrou que os setores se encontram em boas condições de 

estabilidade, em todos os perfis analisados, desta forma o projeto preliminar foi adequado de 

acordo com estas recomendações resultando nos parâmetros por setor apresentados na 

FIGURA 4.1.13.1.7. 

 

FIGURA 4.1.13.1.7 – Parâmetros dos taludes em rocha da Mina Saivá. 

 

Para as demais minas de filito foram seguidos os parâmetros para o filito alterado, com taludes 

com inclinação de 45°. 

Para o depósito de estéril foi realizada a caracterização dos materiais e verificado que os 

ângulos dos taludes do depósito de estéril atual varia de 34 a 37°, concluindo que os taludes, 

de modo geral, encontram-se em boas condições de estabilidade, não sendo observadas 

tricas, fendas de tração, surgência de água e pontos de infiltração de água ou acúmulo de 

água de chuva. 
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Por fim, foi realizada a análise de estabilidade, considerando um ângulo interno de atrito de 

30° e coesão de 25 kPa, valores considerados conservadores, resultando no fator de 

segurança de 1,56 para condição drenada, considerado adequado para esta estrutura. 

4.2. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAVRA 

Nesta seção são apresentadas informações sobre o desenvolvimento das atividades de lavra 

da VOTORANTIM CIMENTOS com a ampliação da lavra da Mina Saivá e da Mina Filito Itacuri 

e abertura das Minas Argila 853 e Filito DCE, não sendo previstas grandes alterações em 

relação às atividades desenvolvidas atualmente. A lavra é realizada a céu aberto por meio de 

cava e encosta em bancadas. A lavra de Calcário na Mina Saivá envolve as seguintes 

atividades: 

1- Abertura de acessos e supressão de vegetação nativa; 

2- Remoção da camada de filito; 

3- Carregamento e transporte do filito para o depósito de estéril; 

4- Perfuração e desmonte do calcário e do diabásio; 

5- Carregamento e transporte do calcário para o beneficiamento de agregados; 

6- Carregamento e transporte do calcário para a produção de calcário agrícola; 

7- Carregamento e transporte do calcário para produção de cimentos; 

8- Carregamento e transporte do diabásio para o beneficiamento de agregados. 

A preparação da frente de lavra consiste basicamente na abertura de vias de acesso para os 
equipamentos de produção (perfuratriz, escavadeira hidráulica, caminhão etc.), supressão de 
vegetação e remoção do solo orgânico anteriormente às etapas de extração de filito, estéril e 
calcário. 

Após a abertura dos acessos e remoção da vegetação existente, será realizada a remoção e 

o carregamento do solo orgânico por meio de escavadeiras hidráulicas em caminhões 

basculantes, que realizam o transporte para uso imediato na recuperação das áreas de lavra 

ou de depósito de estéril que atingirem sua configuração final. Na impossibilidade de utilização 

imediata do solo orgânico ele deverá ser armazenado seguindo-se recomendações 

específicas (IBAMA, 1990). 

Após a remoção do solo orgânico se realiza a remoção do filito para se atingir a rocha calcária. 

A extração do filito é realizada de maneira similar, por escavadeira hidráulica, que escava o 

material e carrega em caminhões basculantes rodoviários. Nos locais onde a camada de filito 

for muito compacta pode ser utilizado o trator de esteiras com escarificador para desagregação 

do material, permitindo sua escavação e carregamento pela escavadeira hidráulica. O filito da 

Mina Saivá, que não possui qualidade para uso na fabricação de cimento, é transportado em 

caminhões até a área do depósito controlado de estéril. 

Após a remoção da filito, com a exposição das camadas de rocha calcária e diabásio, o 

desmonte é realizado com o uso de explosivos. O filito são em profundidade também poderá 

ser desmontado com uso de explosivos. 

Depois de desmontada com explosivos, a rocha calcaria é carregada por escavadeira 

hidráulica em caminhões fora de estrada e o diabásio é carregado por escavadeira hidráulica 

em caminhões basculantes rodoviários, conforme FOTO 4.2.1, que realizam o transporte do 

minério para as instalações de beneficiamento. No caso da rocha calcária o material é 

cominuído para ser usado na fabricação de cimento, produção de calcário agrícola, para 
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produção de agregados para uso na construção civil ou areia para argamassa, enquanto o 

diabásio é direcionado para produção de agregados para uso na construção civil. 

Na Mina Saivá será mantido um rebaixo para acúmulo das águas pluviais e decantação do 

material particulado, no qual é utilizada bomba d’água para bombeamento forçado das águas 

para a drenagem natural. 

 

FOTO 4.2.1 – Caminhões foras de estrada que realizam o 

transporte de calcário na Mina Saivá. 

 

Já a lavra de filito das Minas Filito Itacuri, Argila 853 e Filito DCE envolve as seguintes 

atividades: 

1- Abertura de acessos e supressão de vegetação nativa; 

2- Escarificação ou desmonte com explosivos do filito; 

3- Carregamento e transporte do filito para expedição ou produção de cimento; 

4- Carregamento e transporte do filito excedente para o depósito de estéril; 

5- Remoção do estéril; 

6- Carregamento e transporte do estéril até o depósito de estéril; 

A preparação das frentes de lavra de filito consiste basicamente dos mesmos procedimentos 

da lavra de calcário da Mina Saivá, só que, após a remoção do solo orgânico, se realiza a 

extração do filito, por escarificação com escavadeira hidráulica, que escava o material e 

carrega em caminhões basculantes, conforme apresentado na FOTO 4.2.2. Nos locais onde 

a camada de filito for muito compacta pode ser utilizado o trator de esteiras com escarificador 

para desagregação do material ou até mesmo desmonte por explosivos, permitindo sua 

escavação e carregamento pela escavadeira hidráulica. 

Caso a frente de lavra seja muito compacta e gere um material com granulometria acima 

daquela ideal para o transporte, poderá ser utilizado um conjunto de britagem móvel sobre 
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esteiras para a cominuição em granulometrias menores, viabilizando seu transporte para a 

fábrica de cimento. 

O material estéril, composto por anfibolitos e diabásio, principalmente alterado, é transportado 

em caminhões até o depósito controlado de estéril, enquanto o minério (filito) é transportado 

em caminhões até a fábrica de cimento, onde é armazenado em pilhas de estoque temporário 

até ser utilizado na fabricação de cimento. 

Antes de ser utilizado na fabricação de cimento, o filito ainda passa por um processo de 

cominuição para realizar o destorroamento do material que bem da lavra, de forma alimentar 

o processo de fabricação de cimento com um material em granulometria mais fina. Este 

processo é realizado na fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do Sul em um equipamento 

chamado sizer, que consiste em um britador de rolos dentados, com função de triturar os 

torrões de filito. 

Na Mina Filito Itacuri também será aberto rebaixo para acúmulo das águas pluviais e 

decantação do material particulado e utilizada bomba d’água para bombeamento forçado das 

águas para drenagem natural. 

Já nas Minas Argila 853 e DCE, por serem em encosta, serão implantadas caixas de 

decantação na parte mais baixa das minas e as águas pluviais serão direcionadas para estas 

caixas para decantação do material particulado. Das caixas de decantação a água clarificada 

seguirá para a drenagem natural por gravidade. 

 

FOTO 4.1.2.2 – Operação de carregamento de filito na Mina 

Filito Itacuri. 

4.2.1. Parâmetros de lavra 

O planejamento de lavra é a ferramenta principal para que a exploração do minério aconteça 

de forma racional, buscando maximizar o aproveitamento econômico da jazida e minimizar o 
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custo operacional, seguindo as Normas Regulamentadoras da Mineração (NRMs), além das 

leis e normas ambientais e trabalhistas.  

No QUADRO 4.2.1.1 são apresentados os parâmetros geotécnicos adotados para a lavra da 

Mina Saivá. 

QUADRO 4.2.1.1 

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS ADOTADOS DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETRO VALOR 

Altura das bancadas operacionais 15 m 

Altura das bancadas finais 30 m 

Largura mínima das bermas 5 m 

Ângulo da face dos taludes em rocha 70° a 80° 

Ângulo da face dos taludes em solo e filito alterado 40 a 60° 

Largura mínima de rampas 12 m 

Máxima declividade de rampas 10% 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

4.2.2. Escala de produção (extração e consumo) e vida útil 

Conforme descrito anteriormente, o produto principal da jazida será o calcário para fabricação 

de cimento. Dessa forma, a extração dos outros minérios poderá variar de acordo com a 

necessidade de frente de lavra, uma vez que será necessário manter sempre a reserva de 

calcário calcítico liberada para extração para fabricação de cimento. 

Para a Mina Saivá, foi verificado que é possível a utilização dos calcários calcítico, dolomítico 

e silicoso na fabricação de cimento, assim, para a escala de produção esperada para calcário 

para cimento de 6.500.000 t/ano, a vida útil das reservas será de cerca de 43 anos, sendo 25 

anos na primeira etapa e mais 18 na segunda etapa. O Fator de Saturação de Cal para o 

Calcário Calcítico é de 246, o Módulo de Sílica é de 4,6 e o Módulo de Alumínio é de 1,85. 

O restante do calcário dolomítico (15.822.479 m³ ou 39.556.197 t) será utilizado para 

produção de calcário corretivo agrícola, agregado para construção civil ou areia para 

argamassa, de acordo com a demanda, e o diabásio (15.287.087 m³ ou 40.969.394 t) para 

produção de agregado para construção civil. O excedente desta produção será estocado no 

pátio de agregados da unidade. 

Deste modo, para produção prevista de 1.200.000 t/ano de calcário para corretivo agrícola, 

agregado para construção civil ou areia para argamassa, a vida útil esperada das reservas de 

dolomito é de 32 anos e para produção de prevista de 1.000.000 t/ano de diabásio para 

agregado, a vida útil das reservas será de 40 anos. 

Na Mina Saivá, para extração de 372.097.580 t de minérios será necessária a remoção de 

77.840.222 t de estéril, resultando na relação estéril:minério de 1:5. 

Das Minas Argila 853, Filito DCE e Filito Itacuri, como o filito apresenta grande variação de 

composição, a lavra será realizada de acordo com a demanda da fábrica de cimento para 

correção do FSC, MS e MA. A partir da demanda esperada de 650.000 t/ano, a vida útil das 

reservas provadas será de 29 anos. 
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Um resumo das escalas de produção de cada um dos produtos a serem produzidos e 

comercializados na Mina Saivá é apresentado no QUADRO 4.2.2.1, a seguir. 

QUADRO 4.2.2.1 

ESCALAS DE PRODUÇÃO E CONSUMO DOS PRODUTOS DA MINA SAIVÁ 

SUBSTÂNCIA CONSUMO/EXPEDIÇÃO (t/ano) 

Calcário para cimento 6.500.000 

Calcário para corretivo agrícola, agregado ou areia para argmassa 1.200.000 

Diabásio para agregado 1.000.000 

Filito 650.000 

ROM 9.350.000 t/ano 

Fonte: PROMINER, 2019 – Relatório de Reavaliação de Reservas e Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico. 

4.3. PREPARAÇÃO DAS ÁREAS DE LAVRA 

A seguir são descritas as atividades de preparação das áreas de lavra. 

4.3.1. Supressão de vegetação nativa 

Para ampliação do empreendimento minerário da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS 

é prevista a supressão de 100,05 ha de vegetação secundária nativa, cujos estágios 

sucessionais foram classificados de acordo com os parâmetros da Resolução CONAMA 

nº 02/94. Essa vegetação é composta por 25,93 ha de vegetação em estágio inicial, 74,12 ha 

de vegetação em estágio médio a avançado e 0,28 ha de bosque de araucárias. É prevista 

ainda a intervenção em 11,5 ha de Áreas de Preservação Permanente - APPs desprovidas de 

vegetação nativa e supressão de 26 indivíduos arbóreos nativos isolados  

As áreas onde haverá remoção de vegetação se encontram devidamente mapeadas em 

planta topográfica. Desta forma, anteriormente ao início das operações de desmatamento, as 

áreas de supressão deverão ter seus limites demarcados em campo, orientando os 

operadores de máquinas para que a retirada da vegetação ocorra apenas nos locais 

autorizados para desmatamento para ampliação das cavas e da pilha de material estéril, de 

modo a proteger os fragmentos de vegetação nativa adjacentes. 

Também deverá ser realizado previamente e juntamente às operações de desmatamento a 

identificação e o resgate manual de plântulas e indivíduos jovens de espécies nativas 

ameaçadas de extinção, bem como plantas epífitas, sendo em seguida, recolocadas em áreas 

que não sofrerão intervenção ambiental ou em áreas que são ou forem objeto de recuperação 

ambiental. 

Levando em consideração que a retirada da vegetação deixa o solo desprotegido, suscetível 

a ação de processos erosivos e de assoreamento, a supressão de vegetação deverá ser 

realizada de forma concatenada com o plano de desenvolvimento da lavra. Para as áreas 

ocupadas por vegetação nativa, a supressão deverá ocorrer somente quando estritamente 

necessário para permitir o avanço das atividades minerárias, mantendo, desta forma, as 

funções ecológicas da vegetação pelo maior período de tempo possível. 
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A supressão vegetal deverá ser gradual e direcionada no sentido do fragmento remanescente. 

Deverá ser aplicado o procedimento de direcionamento da fauna, de modo a orientar o 

afugentamento da fauna para áreas adjacentes, onde não haverá supressão. Também 

deverão ser minimizados os danos aos animais arborícolas e ninhos nas árvores a serem 

suprimidas. 

Os procedimentos operacionais de corte deverão contemplar a avaliação de riscos de 

acidentes com animais peçonhentos, pela queda de árvores, galhos, casas de cupins e outros 

obstáculos. A equipe que trabalhará no desmate será composta por pessoal previamente 

treinado ou que já possuam aptidão desenvolvida para a operação, e utilizarão equipamentos 

de EPI em atendimento às normas de segurança do trabalho. 

Após a supressão vegetal deverá ser realizada a retirada de toda a biomassa vegetal ou 

resíduo florestal (folhas e galhada), a qual deverá ser enleirada nas margens da área 

autorizada de supressão com auxílio de máquinas. Esse material deverá ser carregado em 

caminhões basculantes e armazenado temporariamente em um depósito de material orgânico, 

para aproveitamento futuro em áreas de recuperação ambiental, objetivando a conservação 

ou mitigação ambiental. 

Ressalta-se que o material lenhoso aproveitável economicamente, a ser gerado pela 

supressão nas áreas de ampliação de lavra e dos depósitos de material estéril não deve ser 

queimado ao ar livre. Esse material é passível de utilização na própria propriedade da 

VOTORANTIM CIMENTOS, vendido ou cedido para utilização por terceiros. 

Após a remoção e estocagem da biomassa vegetal originada da supressão, será realizada a 

destoca e remoção da camada superficial do solo (decapeamento), sendo este material 

carregado em caminhões basculantes para ser armazenado no estoque de solo orgânico 

provisório. O solo orgânico deverá ser utilizado na reposição de solo orgânico nas áreas de 

recuperação ambiental. 

Por fim, será iniciada a lavra de filito, calcário e diabásio. 

4.3.2. Remoção e estocagem de solo orgânico 

4.3.2.1. Remoção e separação do solo superficial 

Antes da remoção do solo superficial, devem ser identificados outros materiais subjacentes 
(solo de alteração de rocha, cascalhos e outros), com o objetivo de determinar a espessura e 
o volume a ser escavado. 

O solo orgânico removido das áreas de expansão de lavra será estocado de modo que se 

possibilite sua utilização em trabalhos de recuperação de áreas ou mesmo trabalhos 

paisagísticos relacionados à Mina Saivá. 

A camada de solo da Mina Saivá foi estimada com uma espessura média de 5-6 m. Sendo 

assim, considerando as áreas de avanço lateral da cava de 82,3 ha, o volume total de solo 

orgânico que será removido será da ordem de 4.643.606 m3.  

O solo superficial deve ser preferencialmente manejado em períodos de estiagem a fim de 

minimizar a compactação, perda de estrutura e não reduzir o potencial de germinação de 
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sementes, bem como favorecer a operacionalização da mina nestas atividades que precedem 

a lavra. 

Idealmente, o solo superficial deve ser utilizado imediatamente após sua remoção, visando 

conservar suas propriedades físico-químicas e biológicas, minimizando a perda de nutrientes 

e alteração de suas propriedades. Ademais, o uso direto do solo superficial nas áreas a serem 

recuperadas evita que o solo superficial seja manuseado mais vezes. Nem sempre, porém, 

isto é possível de imediato, sendo, nestes casos, necessário seu armazenamento temporário 

para uso posterior. 

4.3.2.2. Armazenamento temporário do solo superficial 

É fundamental o armazenamento do solo orgânico a ser removido na implantação da cava, 

tendo em vista os trabalhos de recuperação ambiental. O solo orgânico será armazenado em 

leiras de até 1,5 metros de altura e larguras máximas de 5 metros. O comprimento das leiras 

variará de acordo com a área disponível no local.  

Estas pilhas deverão ser revegetadas, preferencialmente por leguminosas (adubação verde). 

A não recomendação de plantio de gramíneas (tipo brachiaria) deve-se às suas características 

de invasora, dificultando sua erradicação quando se fizer a utilização do solo orgânico 

estocado. A estocagem do solo superficial será feita seguindo-se as seguintes 

recomendações (IBAMA, 1990): 

 Remoção da camada superficial de 15 a 25 centímetros das novas áreas a serem 
decapeadas; 

 A camada de solo superficial será transportada e estocada em cordões ou leiras com, no 
máximo, 1,5 metros de altura e extensão variável, para reduzir a compactação e a 
circulação de ar, mantendo parte de suas propriedades físicas, químicas e biológicas, 
como já vem sendo realizado pela VOTORANTIM CIMENTOS; 

 Plantar leguminosas fixadoras de nitrogênio atmosférico, que protegerão o solo contra a 
insolação, processos erosivos, invasão de espécies ruderais infestantes e aumentarão o 
teor de matéria orgânica e nitrogênio; 

 Os locais das leiras devem ser previamente preparados com obras de drenagem 
protegendo-as da erosão; 

 A localização das leiras de estocagem de solo orgânico variará de acordo com o avanço 

da lavra e dos trabalhos de recuperação de áreas degradadas. 

A maioria dos guias de boas práticas não define um período máximo de armazenamento do 

solo vegetal, entretanto, é recomendado que o prazo para estocagem do solo superficial não 

deve exceder 2 anos para que não ocorram perdas significativas de sua qualidade e de seu 

potencial de propágulos (IBAMA, 1990). Caso não ocorra a brota espontânea de vegetação, 

as pilhas de estocagem de solo orgânico deverão receber revestimento vegetal com espécies 

herbáceas para a sua proteção superficial contra a ação de processos erosivos em 

decorrência das precipitações pluviométricas. A localização das leiras de estocagem de solo 

orgânico se dará nas adjacências da área de infraestrutura.  
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4.3.3. Abertura de acessos 

A primeira diretriz de projeto da Mina Saivá é o uso preferencial de acessos já existentes, 

evitando-se a construção de novas vias de acessos vicinais. Assim, serão utilizados os 

acessos já existentes, entre a mina até as instalações de britagem. A melhoria e a 

conservação dos acessos existentes ocorrerão fundamentalmente através da conformação 

adequada das pistas de rolamento. Para tanto, serão necessários os trabalhos de nivelamento 

dos leitos com motoniveladora. Para a abertura de novos acessos, também deverão ser 

adotadas as mesmas premissas. 

O abaulamento deve ser simétrico e proporcionar uma inclinação de aproximadamente 4% da 

pista de rolamento. 

O correto dimensionamento da seção dos acessos das minas à britagem é fundamental para 

garantir que o tráfego gerado pelas operações de transporte de minério não venha a trazer 

transtornos futuros. Para tanto, o dimensionamento que segue considera um tráfego de 

caminhões nos dois sentidos, a uma velocidade de 40 km/h. Assim a largura da pista de 

rolamento deverá ser preferencialmente de 15,0 m, com plataforma de 16,0 m, conforme 

dimensionamento apresentado a seguir. 

𝐿 = 2 𝑥 (6,0) + 1,5 + 1,5 

𝐿 = 15,0 𝑚 

 

onde: 𝐿 - largura da pista de rolamento 

  - reserva de 6,0 m para cada sentido 

  - mais 1,5 m para cada uma das laterais 

 
 

𝑃 = 𝐿 + 0,5 + 0,5 

𝑃 = 16,0 𝑚 

 

onde: 𝑃 - plataforma 

 𝐿 - largura da pista de rolamento 

 
 

- pista de rolamento mais 0,5 m de faixa lateral para dispositivos de 

drenagem em cada um dos lados 

 

Nos trechos curvilíneos a inclinação da pista varia de acordo com o raio da curva, e deve-se 

dar mais atenção às obras de drenagem na faixa lateral em cota mais inferior, pois é para 

onde a água de chuva escoará. Por segurança, os acessos das áreas de lavra foram 

projetados com no mínimo 12 m de largura. Nos locais onde não for possível projetar uma via 

com esta largura, por conta de limitações técnicas ou das propriedades lindeiras, deverá haver 

sinalização indicativa desta situação, para garantir a segurança dos motoristas, operadores e 

usuários. O tráfego interno se dá em mão dupla, com rampas de declividade máxima de 12% 

e largura mínima de 12m, permitindo o trânsito normal nos dois sentidos, minimizando o risco 

de colisões. 
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4.3.4. Extração de filito 

Após a remoção do solo orgânico das áreas de avanço da lavra, será extraída a camada de 

filito. A lavra de filito é realizada através de desmonte mecânico com escavadeira hidráulica e 

transportada em caminhões para as pilhas de estoque temporário para aproveitamento na 

fabricação de cimento ou para o depósito de estéril, dependendo da demanda por este minério 

na fábrica de cimento. Nos locais onde a camada de filito for muito compacta, deverá ser 

utilizado trator de esteiras com escarificador, para desagregação prévia do filito e para permitir 

sua escavação e carregamento pela escavadeira hidráulica, ou desmonte com uso de 

explosivos. 

4.3.5. Remoção e transporte de material estéril 

O material estéril friável que recobre a camada de calcário será removido mecanicamente 

através de escavadeira, que carregará diretamente nos caminhões basculantes que o 

transportarão para os depósitos de material estéril conforme detalhado no item 4.5. Nos locais 

onde a camada de estéril for muito compacta, deverá ser utilizado trator de esteiras com 

escarificador, para desagregação prévia do material e para permitir sua escavação e 

carregamento pela escavadeira hidráulica. 

4.4. ATIVIDADES DE LAVRA DE CALCÁRIO 

A seguir são descrias as atividades de lavra de calcário. 

4.4.1. Plano de fogo 

Após o decapeamento e a remoção da filito encaixante, atinge-se a rocha calcária e diabásio. 

O desmonte do estéril e do calcário, seja ele destinado para produção de agregados para 

construção civil, areia para argamassa, corretivo agrícola ou para fabricação de cimento, será 

realizado com a utilização de explosivos conforme detalhado no plano de fogo. 

O plano de fogo elaborado pela VOTORANTIM CIMENTOS é executado por empresa 

terceirizada, que fornece e manuseia os explosivos e acessórios utilizados no desmonte da 

rocha. O paiol de explosivos e de acessórios e as estruturas de apoio se encontram na própria 

Unidade da Mina Saivá. 

É importante ressaltar que, de acordo com o volume de estéril e minério a ser desmontado, o 

plano de fogo é adequado de forma a otimizar a fragmentação, não permitir a ocorrência de 

ultralançamentos e minimizar a vibração e a sobrepressão nas detonações com explosivos. 

No QUADRO 4.4.1.1 são apresentados os parâmetros pré-definidos do plano de fogo utilizado 

na Mina Saivá. Como as condições de trabalho se modificam à medida que a frente de lavra 

avança (presença de falhas, alterações na rocha), o plano de fogo poderá sofrer adequações, 

conforme as características da frente de lavra a ser desmontada. O plano de fogo com arranjo 

e distribuição de cargas corretas, com retardos corretamente dimensionados, minimiza as 

vibrações, ruído e sobrepressões, além de afastar o risco de ultralançamentos. Na FIGURA 

4.4.1.1 é apresentado o esquema de ligação e o sequenciamento da detonação. 
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QUADRO 4.4.1.1 

PARÂMETROS DO PLANO DE FOGO NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETRO UNIDADE VALOR 

Diâmetro do furo pol. 5 ½ 

Afastamento m 5,0 

Espaçamento m 7,4 

Tampão m 3,3 

Altura da bancada m 15 

Sub-furação m 1,3 

Inclinação média da bancada ° 75 

Comprimento real do furo m 16,80 

Carga linear média kg/m 13,92 

Carga de explosivo por furo kg 280 

Razão de carga de projeto kg/t 0,17 

Número de Fileiras un. 2 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

 

 

 
FIGURA 4.4.1.1 – Sequenciamento de detonação na Mina Saivá da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

 

Por questões de segurança e visando uma melhor qualidade do desmonte, a iniciação dos 

fogos é realizada de forma pontual, furo a furo, com uso de espoletas eletrônicas, com tempos 

de retardo de 23 ms/97 ms, reduzindo as cargas por espera máximas de modo que atendam 

as velocidades de pico de partícula, conforme determinam as normas ABNT NBR 9.653 e a 

NRM – 16. 

4.4.2. Perfuração da rocha calcária e carregamento dos furos com explosivos 

Para perfuração da rocha será utilizada uma perfuratriz hidráulica sobre esteiras com 

velocidade de perfuração média de 25 m/h, incluindo manobras e disponibilidade operacional 

e mecânica. 

ESPAÇAMENTO (E) = 7,4 m AFASTAMENTO (A) = 5,0 m 
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Após a perfuração, os furos serão carregados com explosivos tipo emulsão de densidade de 

cerca de 1,15 g/cm³. Os furos serão ligados por cordel detonante NP-5 ou linha silenciosa, 

sendo utilizados espoletas eletrônicas de retardo de 23 e 97 ms. A iniciação do fogo será 

eletrônica com utilização de boosters de modo a proporcionar uma iniciação perfeita das 

detonações, melhorando o desempenho destas e reduzindo riscos. A frente de lavra sofrerá, 

desta forma, a operação de desmonte através da detonação dos explosivos carregados. O 

consumo mensal de explosivos para desmonte de rochas será de 123.250 kg/mês 

considerando uma razão de carga de 170 gr/t. 

4.4.3. Desmonte de rocha por detonação com explosivos 

O desmonte da rocha é realizado por meio de detonações controladas, em bancadas de 15 

metros de altura. A inclinação média da face dos taludes é de 75°, com largura mínima 

operacional de bermas de 15 m, proporcionando espaço suficiente para comportar a pilha de 

material desmontado e ainda possibilitar a manobra e circulação dos caminhões. Os serviços 

de detonação são realizados por empresa terceirizada. 

Os blocos de rocha gerados pelo desmonte primário, cujas dimensões ultrapassem a máxima 

suportada na alimentação do britador primário, sofrerão um desmonte secundário através de 

rompedor hidráulico ou através de fogacho. 

4.4.4. Carregamento e transporte de rocha 

Nas frentes de lavra o carregamento dos blocos de rocha selecionados será realizado por 

escavadeiras hidráulicas sobre esteiras, que carregam os caminhões basculantes que irão 

levar o calcário desmontado até as instalações de beneficiamento da Mina Saivá e o estéril 

até o depósito de estéril. 

4.4.5. Equipamentos de lavra 

As atividades de lavra são executadas com auxílio de equipamentos típicos de terraplenagem 

tais como escavadeiras hidráulicas, pás-carregadeiras e caminhões basculantes. O QUADRO 

4.4.5.1 apresenta a lista de equipamentos móveis da Mina Saivá.  

Para o dimensionamento dos equipamentos foi utilizada a produção mensal máxima prevista 

de 542.000 t de calcário para cimento, 100.000 t de calcário para agregado para construção 

civil e para corretivo agrícola, 83.300 t de diabásio para agregado para construção civil, 

54.200 t de filito e 169.000 t de material estéril, totalizando assim um ROM mensal de 

948.000 t. A escala horária do empreendimento será de 16 horas diárias de segunda-feira a 

domingo, das 6:30 as 16:15 e 22:20 as 6:30, totalizando 480 horas mensais. 

Nas FOTOS 4.4.5.1 a 4.4.5.12 são ilustrados os equipamentos móveis da Mina Saivá. 

QUADRO 4.4.5.1 

LISTA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS 

EQUIPAMENTO LOCAL QUANTIDADE 

Perfuratriz hidráulica Saivá 1 

Escavadeira hidráulica Saivá e filitos 7 

Continua... 
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QUADRO 4.4.5.1 

LISTA DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS 

EQUIPAMENTO LOCAL QUANTIDADE 

Retroescavadeira Saivá 1 

Trator de esteiras Saivá e filitos 1 

Caminhão fora de estrada Saivá 7 

Carregadeira Saivá 3 

Caminhão pipa Apoio 2 

Caminhão comboio Apoio 2 

Caminhão munck Apoio 1 

Motoniveladora Apoio 1 

Cavalo Mecânico Apoio 1 

Prancha Apoio 2 

Empilhadeira Apoio 1 

Minicarregadeira Apoio 1 

Veículos de apoio Apoio 1 

Utilitário Apoio 1 

Caminhão basculante Filitos 28 

Carregadeira Estéril 1 

Motoniveladora Estéril 1 

Trator de esteiras Estéril 1 

Escavadeira Estéril 5 

Caminhão basculante Estéril 17 

Caminhão comboio Estéril 1 

Utilitário Estéril 2 

Ônibus Estéril 1 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS  90 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 
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FOTO 4.4.5.1 – Pá Carregadeira sobre pneus em operação no 

atual depósito de estéril da Mina Saivá da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.4.5.2 – Caminhão basculante realizando o transporte de 

estéril até o atual depósito de estéril da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.4.5.3 – Caminhão fora de estrada utilizado para o 

transporte de minério até as moegas de alimentação dos 

britadores primários das linhas de beneficiamento da Mina Saivá 

da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

FOTO 4.4.5.4 – Caminhão pipa utilizado para a umectação das 

vias de acesso do empreendimento evitando a geração de 

material particulado na Mina Saivá da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 
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FOTO 4.4.5.5 – Veículo utilitário de apoio às atividades de 

mineração na Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.4.5.6 – Escavadeira hidráulica e caminhão basculante 

durante os trabalhos de carregamento nas áreas de lavra da 

Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.4.5.7 – Escavadeira hidráulica dotada de rompedor 

hidráulico durante os trabalhos de quebra dos matacões com 

dimensões maiores que as especificações aceitas pela linha de 

beneficiamento da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

FOTO 4.4.5.8 – Perfuratriz hidráulica durante os trabalhos de 

perfuração de bancadas para carregamento de explosivos para 

futuro desmonte da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.4.5.9 – Caminhão comboio para abastecimento de 

máquinas pesadas da Mina Saivá da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.4.5.10 – Trator de esteiras utilizado para escarificação 

do solo e do filito da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.4.5.11 – Motoniveladora utilizada para a abertura e 

manutenção dos acessos do empreendimento e do depósito de 

estéril da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

FOTO 4.4.5.12 – Caminhão Munck para o içamento de peças 

pesadas para manutenção de equipamentos da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

4.5. DISPOSIÇÃO DE MATERIAL ESTERIL E ESTOQUE DE PRODUTOS 

Como o calcário para fabricação de cimento é o principal produto, ele deverá determinar a 

escala de produção dos outros minérios. Assim, caso o consumo de calcário para produção 

de agregados para construção civil, corretivo agrícola ou areia para argamassa, diabásio para 
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produção de agregados para construção civil e filito para fabricação de cimento seja inferior à 

necessidade de extração destes materiais, estes materiais poderão ser destinados ao 

Depósito Controlado de Estéril - DCE, juntamente com o material estéril, em local separado 

para a futura retomada.  

Para a disposição de estéril foi projetada a ampliação do atual Depósito Controlado de Estéril, 

em direção às áreas a serem ocupadas pelas futuras Mina Filito DCE e a Mina Filito Itacuri 

com os seguintes parâmetros: 

 Altura de bancada: 15 m; 

 Inclinação de talude: 35°; 

 Largura da berma: 8 m; 

 Inclinação máxima dos acessos 10%. 

A ampliação do atual depósito de estéril aumentará a capacidade da atual pilha de estéril em 

53.300.000 m³, ou 87.450.000 t, considerando a densidade do estéril depositado de 1,5 t/m³. 

Tanto na Mina Filito DCE quanto na Mina Filito Itacuri, após a extração do filito, com o 

exaurimento das reservas, suas áreas serão utilizadas para a ampliação do depósito 

controlado de estéril. 

Na FOTO 4.5.1 é possível observar a área atual onde será desenvolvida a futura ampliação 

do depósito de estéril. 

 

FOTO 4.5.1 – Vista panorâmica da área de futura ampliação da lavra de filito na Mina Filito 

Itacuri, a direita, e da implantação da Mina Filito DCE, ao centro, que serão futuramente 

ocupadas pela ampliação do Depósito Controlado de Estéril – DCE da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

Com o desenvolvimento das Minas de Filito Itacuri e Filito DCE todas as nascente e drenagens 

localizadas nas áreas destas minas serão suprimidas, resultando assim na ausência de 

nascentes quando da deposição do material estéril para a construção do depósito controlado 
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de estéril. Assim, não se fará necessária a canalização de nenhuma drenagem durante a 

construção deste depósito controlado de estéril. 

O material estéril consiste do filito e do solo, extraídos da Mina Saivá, e do anfibolito, diabásio 

e solo extraídos das Minas Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853. Esses materiais estéreis 

representam um volume da ordem de 87.162;322 t ao longo dos 43 anos de vida útil do 

empreendimento e são compostos quimicamente basicamente por rochas carbonáticas ricas 

em CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 e MgCO3. 

Como a maior parte do estéril é composta por rochas carbonáticas, não há qualquer 

possibilidade de formação de drenagem ácida, tendo em vista que a dissolução de rochas 

carbonáticas consome H+ e neutraliza qualquer acidez formada, com a liberação de gás 

carbônico e formação de água. 

O projeto de ampliação do Depósito Controlado de Estéril da Mina Saivá é ilustrado na 

FIGURA 4.5.1, que apresenta o Modelo Digital de Terreno – MDT com os limites do depósito 

em relação a situação final da Mina Saivá. A ampliação do depósito controlado de estéril da 

Mina Saivá permitirá a deposição de 87.450.000 t de material. Dessa forma, as configurações 

do depósito ilustrado na FIGURA 4.5.1 serão suficientes para acomodar todo o material estéril 

dos 43 anos de vida útil do empreendimento. 

 

FIGURA 4.5.1 – Modelo Digital de Terreno – MDT com a situação final da Mina Saivá (cinza) 

e do depósito controlado de estéril (marrom). Em magenta as poligonais dos processos 

minerários, em azul a crista do talude, em vermelho o pé do talude e em verde as rampas de 

acesso na Mina Saivá e Depósito Controlado de Estéril da VOTORANTIM CIMENTOS. 

4.6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE BENEFICIAMENTO 

Na Unidade Rio Branco do Sul há 4 linhas de britagem para o beneficiamento do calcário, 

diabásio e filito extraído e poderá ser instalada uma linha de britagem móvel auxiliar para 

beneficiamento do diabásio. A seguir é apresentado o memorial descritivo das 4 linhas de 
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britagem que funcionam de segunda a domingo, 24 horas por dia, em quatro turnos de 6 horas 

diárias. 

A FOTO 4.6.1 apresenta a vista panorâmica das instalações de britagem. 

 

FOTO 4.6.1 – Vista das instalações de beneficiamento da Mina Saivá da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

 

4.6.1. Linha de britagem A3 

A linha de britagem A3 é utilizada para a britagem do calcário dolomítico para a fabricação de 

calcário agrícola, filler e agregados para construção civil. 

O ROM (material desmontado da lavra) é descarregado na moega do britador primário de 

mandíbulas Faço 150120C, com capacidade de 450t – 650 t/h t/h com abertura de trabalho 

de 6”, de onde o material é transportado por transportador de correias para formar a pilha 

pulmão. 

Da pilha pulmão, o material é retomado por alimentadores de sapatas até uma Peneira 

Vibratória Faço 6x’16’ de 2 decks, com telas com abertura de 100 mm e 32 mm. O material 

passante no segundo deck é descartado e enviado junto com o material britado nas linhas A2 

e A4 e utilizado na produção de cimento, o material retido no primeiro deck e no segundo deck 

alimenta o britador secundário 2060. 

O material britado segue para processo de peneiramento secundário em uma peneira 

vibratória MN72030-2A de 2 decks 100 mm e 32 mm. 

Todo material retido alimenta o britador secundário 7 60 fazendo o circuito fechado. 

O material passante (abaixo de 32 mm) alimenta o britador terciário VSI Remco 800 que faz 

um circuito fechado com o sistema de peneiramento final.  

Na etapa final de peneiramento há uma peneira OSM 9’ x 26’ de 3 decks com telas de 22 mm, 

11 mm e 5 mm, sendo que todo material retido no 1 deck alimenta o britador terciário VSI 

Remco 800 fazendo o circuito fechado. 
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O material retido no segundo (2) deck produz Brita 1, o retido no terceiro (3) deck produz brita 

0 e o passante no terceiro deck produz areia, todos os produtos são direcionados por 

transportador de correias.  

A Areia segue para o processo de aeroclassificação, é produzida areia Tipo 1, sem pó e areia 

Tipo 2, com pó. O pó ou filler, também é um produto final. 

4.6.2. Linha de britagem A2 

A linha de britagem 2 é utilizada para produção de calcário para fabricação de cimento. 

O ROM (material desmontado da lavra) é transportado por meio de caminhões e descarregado 

em um alimentador vibratório 5’x20’, com capacidade de 1.000 t/h, que alimenta o britador de 

mandíbulas 150120C, com capacidade de 450 t – 750 t/h t/h na abertura de trabalho: 7”. O 

produto da britagem é transportado por transportador de correias para formar a pilha pulmão, 

com capacidade de armazenamento de 28.000 t. 

A pilha pulmão é retomada por um alimentador de sapatas, e o material alimenta a Peneira 

Vibratória Faço 6x’16’, com 2 decks de 100 mm e 40 mm. O retido no primeiro deck e segundo 

deck é encaminhado a um britador HP500 e o passante no segundo deck, é encaminhado à 

pilha de calcário para cimento, pilha com capacidade de armazenamento de 30.000 toneladas. 

A peneira vibratória MN72030-2ª tem dois decks, sendo o primeiro deck de 65 mm e o 

segundo deck de 40 mm. O retido no primeiro e segundo deck segue para o britador terciário 

HP500 e o passante é encaminhado à pilha de calcário para cimento. O material retido 

trabalha em circuito fechado com a peneira OSM 9’ x 26’, primeiro deck 65 mm e segundo 

deck 32 mm, e o britador terciário HP500. 

4.6.3. Linha de britagem A4 

A quarta linha de britagem tem capacidade instalada de 1.010 t/h. O ROM (calcário 

desmontado da lavra) é transportado por meio de caminhões e descarregado em um 

alimentador vibratório Metso AV-6’x20’ com abertura de 150 mm. O material retido segue para 

o britador primário Metso C160 e, depois de britado, se junta com o passante da grelha para 

alimentar a primeira etapa de peneiramento. 

A primeira etapa de peneiramento conta com uma peneira vibratória MF-3685 de dois decks, 

com telas de 100 mm e 40 mm. O material retido no primeiro deck segue para um silo, com 

capacidade de 120 m³, que é retomado pelo alimentador vibratório MVS-35120 que alimenta 

o britador secundário Metso HP500. Do britador secundário o material volta para a primeira 

etapa de peneiramento, fechando o circuito. 

O material retido no segundo deck segue para outros dois silos, com capacidade de  m³ cada, 

que são retomados por dois alimentadores vibratório que alimentam o britador terciário cônico 

Metso HP500. Do britador terciário o material segue para a segunda etapa de peneiramento, 

que conta com uma peneira vibratória MF-3685 de dois decks, com telas de 65 mm e 40 mm. 

O material retido nos dois decks volta para o britador terciário e o material passante forma a 

pilha de calcário para cimento. 

O material passante na primeira etapa de peneiramento se junta com o material passante da 

segunda etapa de peneiramento para formar a pilha de calcário para cimento. 
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Da pilha de calcário para cimento, o calcário é retomado e transportado por Transportador de 

Correias de Longa Distância – TCLD para a fábrica de cimento. 

4.6.4. Conjunto de britagem móvel de diabásio 

Para o aproveitamento do diabásio poderá ser utilizado um conjunto de britagem móvel sobre 

esteiras ou sobre rodas para ser utilizado tanto na frente de lavra como nas áreas de estoque 

de produtos. 

O conjunto de britagem móvel será composto por módulo com britador primário de 

mandíbulas, módulo com rebritagem com britador cônico e módulo de peneiramento para 

produção de pedra 1, pedra 0 e areia.
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4.6.5. Beneficiamento de calcário para produção de corretivo agrícola 

O calcário britado na linha A2 e A4 é encaminhado para a pilha pulmão da moagem por meio 

de transportador de correias. 

Da pilha pulmão da moagem o material é retomado por calha vibratória para dois 

transportadores de correias até a fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do Sul onde o 

material é alimentado em moinho de bolas. Após a moagem o material poderá ser armazenado 

em silos de estocagem ou em pilhas. 

O carregamento para os caminhões basculantes dos consumidores é realizado diretamente 

através dos pontos de descarga dos silos de estocagem ou retomado por pá carregadeira, 

quando armazenado em pilha. 

4.7. EXPEDIÇÃO 

O calcário para cimento transportado em caminhões fora de estrada a partir das frentes de 

lavra é descarregado diretamente no circuito de beneficiamento da Mina Saivá, de onde, após 

todo o ciclo de cominuição é transportado por transportador de correias de longa distância – 

TCLD para a fábrica de cimento da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS. 

O filito utilizado na fabricação de cimento é extraído diretamente das Minas Filito Itacuri, 

Argila 853 e Filito DCE e carregado em caminhões basculantes que farão o transporte deste 

material diretamente para as pilhas de estoque localizadas nas instalações da fábrica de 

cimento da Unidade Rio Branco do Sul. 

Atualmente o escoamento do filito para a fábrica de cimento é realizado pela portaria principal 

do empreendimento, localizada na Estrada da Represa a 4,1 km da portaria das instalações 

da fábrica de cimento. Trecho este devidamente sinalizado e mantido em bom estado de 

conservação para o trânsito de máquinas pesadas, como os caminhões basculantes. 

Uma alternativa a esta rota seria por um segundo portão localizado ao Norte da Mina Saivá, 

próximo a Mina Filito Itacuri, na Rodovia Perigot de Souza distante 4,9 km da portaria das 

instalações da fábrica de cimento. Esta rota se torna interessante ao passo que o portão de 

escoamento se localiza mais próximo as Minas Filito Itacuri e Filito DCE, principais minas de 

filito da unidade, facilitando ainda mais o escoamento deste material para a fábrica de cimento. 

O agregado para construção civil de calcário e de diabásio, são carregados por meio de 

carregadeiras em caminhões de terceiros, seguindo para a balança de pesagem na saída do 

empreendimento em direção ao mercado consumidor. 

O excedente da produção de agregados ou areia para argamassa é disposto em pilhas de 

estoque de agregados conforme apresentado na FOTO 4.7.1 a seguir. 

O calcário para corretivo agrícola é britado nas instalações de beneficiamento da Mina Saivá 

e posteriormente encaminhado para a fábrica de cimento para moagem e de lá o produto final 

é carregado a granel nos caminhões dos compradores diretamente dos silos de estocagem 

ou por pá carregadeira. 

Para o cálculo do número de viagens externas, que consistem nas viagens para escoamento 

dos produtos expedidos, foi considerado o pico de produção de 54.170 t/mês (650.00 t/ano) 
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de filito, 100.000 t/mês (1.200.000 t/ano) de corretivo agrícola e de 83.340 t/mês 

(1.000.000 t/ano) de brita de diabásio, totalizam 237.510 t/mês (de produtos expedidos, ou 

9.900 t/dia (considerando 24 dias no mês). Assim, as viagens externas por dia (percurso de 

ida até o cliente e volta até a Mina Saivá) para expedição de brita e de calcário agrícola 232 

caminhões (464 viagens considerando uma viagem de ida e uma viagem de volta) e para o 

transporte de filito 69 caminhões (138 viagens considerando uma viagem de ida e uma viagem 

de volta), de capacidade de 33 t. 

4.8. INFRAESTRUTURA DE APOIO 

A seguir é detalhada a infraestrutura de apoio do empreendimento. 

4.8.1. Edificações 

As edificações de apoio do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS compreendem 

aquelas destinadas às atividades de manutenção, abastecimento e infraestrutura 

administrativa.  

O empreendimento conta atualmente com edificações apresentadas no QUADRO 4.8.1.1 e 

nos DESENHOS anexos a este relatório. 

Nas FOTOS 4.8.1.1 a 4.8.1.11 são apresentadas as edificações da Mina Saivá. 

QUADRO 4.8.1.1 

RELAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA MINA SAIVÁ 

EDIFICAÇÃO SETOR 

Portaria Mina Saivá 

Escritório Mina Saivá 

Balança Agregados 

Escritório Agregados 

Refeitório Mina Saivá 

Oficina Oficina 

Sistema de Separação Água e Óleo Oficina 

Posto de abastecimento Oficina 

Lavador de Máquinas Pesadas Oficina 

Oficina Beneficiamento 

Paióis Mina Saivá 

Escritório da empresa de explosivos Mina Saivá 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 
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FOTO 4.8.1.1 – Portaria da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

 

FOTO 4.8.1.2 – Escritório de engenharia da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.8.1.3 – Balança e escritório de expedição de agregados da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

 

FOTO 4.8.1.4 – Refeitório dos funcionários da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.8.1.5 – Oficina de manutenção de máquinas pesadas da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.8.1.6 – Sistema separador Água e óleo da Mina Saivá 

da VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.8.1.7 – Posto de abastecimento da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.8.1.8 – Lavador de máquinas pesadas da Mina Saivá 

da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 136 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

 

 

FOTO 4.8.1.9 – Oficina do beneficiamento da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.8.1.10 – Paióis de explosivos da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.8.1.11 – Escritório da empresa especializada em 

explosivos da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

4.8.2. Pátios de estocagem 

Na Mina Saivá existe um pátio de estocagem de agregados para construção civil, com 2,2 ha, 

localizado próximo a portaria principal, no qual também há uma portaria, um escritório e a 

expedição de agregados. 

Nas FOTOS 4.8.2.1 e 4.8.2.2 são apresentados detalhes deste pátio de estocagem e nos 

DESENHOS anexos a este relatório a localização deste pátio em relação a Mina Saivá. 

 

FOTO 4.8.2.1 – Foto panorâmica do pátio de estocagem de agregados da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 
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FOTO 4.8.2.2 – Estrutura de enlonamento para expedição de 

agregados da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

4.9. INSUMOS 

Neste item são apresentados os principais insumos utilizados nas operações do 

empreendimento, que são os explosivos, os combustíveis e lubrificantes, a água e a energia 

elétrica. 

 

4.9.1. Explosivos 

O consumo mensal de explosivos no empreendimento é de 123.250 kg por mês, ou 1.479 t 

por ano. A grande parte dos explosivos utilizada é emulsão, bombeada e preparada 

diretamente dentro do furo.  

Para o armazenamento dos explosivos há paióis de explosivos e acessórios e tanque para 

armazenamento de emulsão. O transporte, armazenamento e manuseio dos explosivos são 

realizados pela empresa Orica Mining Services. Nas FOTOS 4.9.1.1 a 4.9.1.4 são 

apresentadas as estruturas utilizadas para gerenciamento, armazenamento e manuseio de 

explosivos na Mina Saivá. 
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FOTO 4.9.1.1 – Paióis de explosivos da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

 

FOTO 4.9.1.2 – Tanque de armazenamento da emulsão 

explosiva na área do paiol da Mina Saivá. 
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FOTO 4.9.1.3 – Escritório da Orica na Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

FOTO 4.9.1.4 – Caminhão tanque utilizado para o transporte da 

emulsão na Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

4.9.2. Combustíveis e lubrificantes. 

O consumo anual de óleo diesel para os equipamentos móveis utilizados na extração mineral 

é de cerca de 3.730.000 l. O armazenamento é realizado em dois tanques aéreos com 

capacidade de 30.000 l cada. O abastecimento dos equipamentos de lavra é realizado por 

caminhão comboio.  
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O consumo de lubrificantes é da ordem de 5% o volume total de óleo diesel, resultando em 

um valor de 186.500 l por ano. 

 

 

FOTO 4.9.2.1 – Posto de abastecimento de diesel da Unidade 

de Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

4.9.3. Abastecimento de água 

O consumo de água no empreendimento se dá na umectação dos acessos e do minério 

desmontado, no sistema de aspersão da britagem e consumo humano, sendo consumidos 

cerca de 100 m³/dia na umectação dos acessos, de água proveniente da captação de água 

acumulada na cava, e 145 m³/dia na britagem e infraestrutura, de água captada do poço 

tubular profundo, sendo 140 m³/dia para britagem e 5 m³/dia para consumo 

Para a drenagem das águas pluviais que incidem na Mina Saivá é construído e utilizado um 

rebaixo no piso da cava para o acúmulo da água e decantação do material particulado. Essa 

água acumulada é posteriormente bombeada para a caixa d’água, que abastece os 

caminhões pipa que são utilizados na umectação dos acessos e na aspersão da pilha de 

material desmontado na frente de lavra da Mina Saivá. 
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FOTO 4.9.3.1 – Vista panorâmica do rebaixo no piso da Mina Saivá utilizado para acúmulo de 

água pluvial para ser utilizada na umectação dos acessos e para aspersão sobre o material 

desmontado antes do carregamento e expedição para o beneficiamento. 

 

 

FOTO 4.9.3.2 – Local de abastecimento de água dos caminhões 

pipas, utilizados para a umectação dos acessos e para aspersão 

sobre o material desmontado nas frentes de lavra da Mina Saivá 

da VOTORANTIM CIMENTOS. 

4.9.4. Energia elétrica 

A Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS é alimentada por linha de 

transmissão de energia elétrica pertencente à COPEL. O consumo anual de energia elétrica 

é da ordem de 9.600.000 kWh. 
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4.10. MÃO DE OBRA E JORNADA DE TRABALHO 

Para a operação do empreendimento, a VOTORANTIM CIMENTOS conta com quadro de 

pessoal que totaliza 230 colaboradores, sendo 155 próprios e 75 terceirizados diretos, 

conforme relacionado no QUADRO 4.10.1. 

QUADRO 4.10.1 

RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO PRÓPRIO/TERCEIRIZADO QUANTIDADE 

Gerente geral Próprio 1 

Gerente de mineração Próprio 1 

Engenheiro de minas Próprio 1 

Coordenador de mineração Próprio 1 

Supervisor de mineração Próprio 3 

Blaster Próprio 1 

Operador de máquinas pesadas Próprio 68 

Operador de máquinas pesadas Terceirizado 75 

Operações auxiliares Próprio 6 

Técnicos Próprio 12 

Funcionários de manutenção Próprio 31 

Operador de britagem Próprio 30 

Saúde, segurança e Meio Ambiente Próprio 3 

Administrativo Próprio 3 

TOTAL  236 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2012. 

 

O regime de trabalho das Minas Argila 853, Filito DCE, Saivá e Filito Itacuri é de dois turnos 

de 8 horas diárias de segunda-feira a domingo, totalizando cerca de 480 horas mensais e o 

regime de trabalho das instalações de britagem é de 24 horas em quatro turnos de 6 horas 

diárias. 

4.11. GERAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 

4.11.1. Resíduos sólidos 

4.11.1.1. Resíduos Sólidos Classe II A e B 

Para a ampliação da Mina Saivá, os resíduos sólidos gerados serão, prioritariamente, os 

provenientes das atividades de lavra. Conforme descrito em detalhe anteriormente, é prevista 

a geração do material que recobre o minério e que não será comercializado, sendo disposto 

no depósito de estéril, apresentado no QUADRO 4.1. Haverá também a retirada do solo 

orgânico, cuja disposição se dará em leiras de até 1,5 metros e larguras máximas de 5 metros. 

O comprimento das leiras variará de acordo com a área disponível no local. 
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Com relação aos outros resíduos gerados pelas atividades de mineração e da infraestrutura 

de apoio (escritórios, manutenção, dentre outros), a implantação da ampliação proposta, não 

causará modificação significativa na geração de resíduos sólidos em relação à situação atual 

da VOTORANTIM CIMENTOS. Atualmente já é realizada a destinação adequada, sendo 

preferencialmente a reutilização, reciclagem especializada por empresas ambientalmente 

qualificadas, ou coprocessamento. 

Os resíduos sólidos não perigosos, tais como, papel, plástico, madeira e sucata gerados na 

Mina Saivá são segregados na origem, evitando contaminação entre si e facilitando a sua 

correta destinação, são armazenados em dumpsters e periodicamente transportados para à 

fábrica. 

Na fábrica de cimentos há uma central de resíduos devidamente identificada, coberta, 

ventilada, com piso concretado e impermeabilizado, dotada de sistema de canaleta de 

drenagem interligada ao sistema SAO. A central de resíduos pode ser visualizada nas FOTOS 

4.11.1.1.1 e 4.11.1.1.2 a seguir. 

 

 

FOTO 4.11.1.1.1 – Central de resíduos devidamente identificadas, cobertas, 

ventiladas e acessíveis a caminhão de coleta seletiva. 
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FOTO 4.11.1.1.2 - Local de 

armazenamento de tambores na 

central de resíduos. 

 

O lodo das fossas sépticas papeis sanitários, e alguns resíduos de limpeza são coprocessados 

nos fornos na própria fábrica. Os resíduos orgânicos passam por um triturador e 

posteriormente também são coprocessados, Os resíduos da construção civil também são 

reaproveitados através da britagem e reutilização em obras internas. O transporte e 

destinação são devidamente controlados por meio de Manifestos de Transporte e Certificado 

de Destinação dos Resíduos.  

No QUADRO 4.11.1.1.1 são apresentadas as estimativas de geração dos resíduos nas 

atividades de apoio da mineração. 

QUADRO 4.11.1.1.1 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA MINA SAIVÁ 

RESÍDUO 1: PAPEL E PAPELÃO Código: A006 

Especificação: Reciclável Estado Físico: Sólido Quantidade: 7,224 t/ano 

Armazenamento: Área de armazenamento de recicláveis Código: S002 

Destinação final: Reciclagem externa Código: R13 

RESÍDUO 2: SUCATA DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS Código: A004 e A005 

Especificação: Reciclável Estado Físico: Sólido Quantidade: 44,352 t/ano 

Armazenamento: Pátio de sucata Código: S032 

Destinação final: Reciclagem externa Código: R12 

Continua... 
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QUADRO 4.11.1.1.1 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS DA MINA SAIVÁ 

RESÍDUO 3: SUCATAS PLÁSTICAS Código: A107 

Especificação: Reciclável Estado Físico: Sólido Quantidade: 5,432 t/ano 

Armazenamento: Pátio de sucata Código: S002 

Destinação final: Reciclagem externa Código: R12 

RESÍDUO 4: RESÍDUOS DE MADEIRA CONTENDO SUBSTÂNCIAS NÃO 
TÓXICAS E RESÍDUOS DE BORRACHA 

Código: A009 e A008 

Especificação: Reciclável Estado Físico: Sólido Quantidade: 13,685 t/ano 

Armazenamento: Diversos pontos Código: - 

Destinação final: Reciclagem externa Código: R99 

4.11.1.2. Resíduos Perigosos 

Os resíduos perigosos são armazenados temporariamente em sua maioria na própria mina 

até serem destinados para a central de resíduos, localizada na fábrica de cimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

As lâmpadas e pilhas são descartadas em coletores específicos e posteriormente são 

acondicionadas na central de resíduos da fábrica até serem destinadas, como o volume 

gerado é mínimo, a destinação é realizada a cada 2 anos. 

Os resíduos perigosos gerados nas minas são provenientes da manutenção de máquinas e 

equipamentos e do armazenamento de explosivos. Os óleos lubrificantes usados são 

armazenados em bombonas localizadas em local fechado, com piso impermeável, dotado de 

baia de contenção e sistema de drenagem que direciona os eventuais efluentes para o sistema 

Separador de Água e Óleo – SAO. O sistema de drenagem possui válvula que permanece 

fechada para que, em caso de vazamento, o óleo seja esgotado por caminhão hidrovácuo de 

forma a não sobrecarregar o sistema SAO. Estas caixas são cegas e não há nenhum tipo de 

lançamento, todo o resíduo gerado é coprocessado. 

As oficinas também possuem área específica para o armazenamento temporário de materiais 

contaminados (filtros de combustível, embalagens de óleo, EPI’s, pó de serra, borrachas, etc.) 

e baterias veiculares até a retirada por empresa especializada. Todo o manuseio dos materiais 

perigosos é realizado com EPI’s e uso de luvas impermeáveis. Nas oficinas, além dos 

recipientes coletores de resíduo classe II, há recipientes específicos para coleta de materiais 

contaminados e para aqueles destinados ao coprocessamento. 

A oficina da Mina Saivá é coberta, possui piso impermeável e não há geração de efluentes. 

Os eventuais vazamentos de óleo são limpos com serragem, armazenados adequadamente 

até serem coprocessadas nos fornos. 

Os tambores contendo óleo usado são armazenados em área que possui um sistema de 

segurança contra acidentes, dimensionado para conter todo o resíduo estocado e dotada de 

drenagem que direciona os eventuais efluentes para o sistema de separação de água e óleo. 

Além disso, os vasilhames contendo resquícios de óleo são drenados em uma grelha coletora, 

para minimizar a contaminação de efluentes. 

A área destinada ao armazenamento e preparo de explosivos é afastada das oficinas e áreas 

administrativas e é gerenciada por empresa terceirizada, responsável pelo desmonte de rocha 
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na mina. A emulsão é estocada em tanque específico para este uso e dentro de local com 

piso impermeável e dotado de baia de contenção. As embalagens dos explosivos são 

descaracterizadas e incineradas durante o desmonte pelo próprio explosivo. 

O transporte e a destinação dos resíduos Classe I é realizado por empresa especializada de 

coleta que possui os devidos certificados de movimentação de resíduos perigosos e o 

transporte e destinação são controlados por meio de Manifestos de Transporte e Certificado 

de Destinação dos Resíduos.  

A VOTORANTIM CIMENTOS possui um plano de melhoria contínua em seu empreendimento 

e os procedimentos de gestão de resíduos são anualmente revistos e adequados para 

estarem sempre atualizados em relação à adoção das melhores medidas possíveis.  

4.11.2. Efluentes líquidos 

Os efluentes líquidos gerados na continuidade e ampliação das atividades minerárias e de 

beneficiamento para produção de agregado na Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS 

serão os provenientes da drenagem pluvial na área da mina, depósito de estéril e da britagem, 

os efluentes contaminados com óleos e graxas provenientes da oficina, do lavador de 

máquinas e equipamentos, sala dos compressores e da pista de abastecimento do posto de 

combustível e os efluentes sanitários gerados na infraestrutura. 

4.11.2.1. Águas pluviais 

O sistema de drenagem de águas pluviais na Mina Saivá pode ser dividido em três grandes 

áreas: britagem, cava e depósito de estéril. 

O depósito de estéril encaminha o efluente da drenagem pluvial para a cava através de 

canaletas de drenagem escavadas nas bermas e nos acessos. Porém, como se encontra em 

cota mais elevada, no acesso ao depósito foram constituídas diversas bacias escavadas em 

solo e ligadas em série para a promoção da sedimentação dos finos carreados. Há 5 bacias 

de sedimentação ao longo do acesso que se ligam através de canaletas escavadas em solo 

e tratam parte da água precipitada sobre o depósito de estéril e da própria via.  

  

FOTO 4.11.2.1.1 – Bacia de sedimentação no 
acesso da britagem à mina (depósito de estéril). 

FOTO 4.11.2.1.2 – Bacia de sedimentação ao 
longo do acesso ao depósito de estéril. 
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Na área de britagem há um sistema de drenagem dotado de canaletas escavadas, em 

concreto e em escada que direcionam as águas precipitadas sobre a área para bacias de 

sedimentação.  

A área de britagem possui uma grande bacia seguida por duas caixas de sedimentação 

conforme demonstrado nas FOTOS 4.11.2.1.3 a 4.11.2.1.5. 

 

  

FOTO 4.11.2.1.3 – Bacia de 
sedimentação da britagem A4. 

FOTO 4.11.2.1.4 – Bacia de sedimentação 
seguida por duas caixas de sedimentação. 

 

FOTO 4.11.2.1.5 – Bacia de sedimentação da 
britagem. 
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O efluente já sedimentado é encaminhado para a bacia de sedimentação da britagem da área 

02, que recebe as águas pluviais de toda a área da britagem. A bacia de sedimentação da 

área 02 possui também um sistema SAO para conter eventuais vazamentos dos 

equipamentos. 

 

 

FOTO 4.11.2.1.6 – SAO da área de britagem. 
 

Esta bacia possui um sistema de recirculação e comportas em seu extravasor, pois a água 

acumulada na bacia é reutilizada nos aspersores da britagem. Em épocas de chuvas intensas, 

as comportas permanecem abertas e a água pluvial tratada é drenada por tubulação enterrada 

para uma terceira bacia de sedimentação. Esta bacia de sedimentação, localizada no acesso 

à britagem, recebe também as águas pluviais da bacia de sedimentação 05, do acesso ao 

deposito de estéril, e por estar em série com as outras bacias é denominada bacia de 

sedimentação 06. 

Da mesma forma que foram implantadas diversas bacias em série no acesso ao depósito de 

estéril, no acesso à britagem também foram implantadas 4 bacias em série. 

Após passar por todas as bacias de sedimentação, o efluente pluvial tratado é lançando na 

drenagem natural. 
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FOTO 4.11.2.1.7– Bacia de sedimentação 09 

ao longo do acesso à britagem. 
 

O sistema de drenagem é composto por taludes em rocha implantados com uma pequena 

inclinação para o pé do talude propiciando a condução das águas pluviais para o piso da cava, 

no qual as águas pluviais são misturadas com a água proveniente do afloramento do lençol 

freático. A água do piso da cava é encaminhada para uma bacia escavada para que haja a 

sedimentação de fino e é então bombeada para um grande tanque de reservação.  

A água bombeada da cava é utilizada na aspersão da britagem, umectação dos acessos e em 

caso de chuvas intensas é lançada em drenagem natural. No ANEXO 6.1 são apresentados 

os laudos de análise desta água durante os anos de 2019 e 2020. Todas as análises foram 

realizadas pelo laboratório EP Engenharia de Processo, este laboratório é devidamente 

acreditado para coletas e análises, seu certificado de acreditação também está no ANEXO 6.1 

do VOLUME 6. 
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FOTO 4.11.2.1.8 – Bacia de sedimentação da 

cava. 
 

 

FOTO 4.11.2.1.9 – Tanque de armazenamento de 

água da cava. 

 

QUADRO 4.11.2.1.1 

DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM (23 K) 

E (m) N (m) 

Ponto 3 Drenagem depósito de estéril 666.299 7.215.161 

Ponto6B Saída britagem 666.943 7.214.552 

Ponto 7 Bombeamento Mina Saivá 667.426 7.214.754 

Fonte: Prominer Projetos Ltda, 2020. 
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QUADRO 4.11.2.1.2 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS NO PONTO 3 DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

PONTO EF3 

UNIDADE VMP 2º SEMESTRE 
2019 

1º SEMESTRE 
2020 

pH 7,92 8,08 - 5-9 

Temperatura da Amostra 18,70 16,2 °C >40 

Sólidos Sedimentáveis 0,10 0,1 mL/L 1 

Óleos Minerais 5,00 5,0 mg/L 20 

Óleos Vegetais e Gorduras Animais 5,00 5,0 mg/L 50 

Materiais Flutuantes Ausente Ausente - Ausente 

DBO 2,00 2,0 mg/L - 

Arsênio (As) 0,010 0,010 mg/L 0,5 

Bário (Ba) 0,040 0,063 mg/L 5 

Boro (B) 0,010 0,035 mg/L 5 

Cádmio (Cd) 0,001 0,001 mg/L 0,2 

Chumbo (Pb) 0,01 0,010 mg/L 0,5 

Cianeto Total 0,02 0,02 mg/L 1 

Cianeto Livre 0,02 0,02 mg/L 0,2 

Cobre Dissolvido (Cu) 0,01 0,009 mg/L 1 

Cromo Hexavalente 0,05 0,05 mg/L 0,1 

Cromo Trivalente 0,05 0,050 mg/L 1 

Estanho (Sn) 0,01 0,010 mg/L 4 

Ferro Dissolvido (Fe) 0,434 0,117 mg/L 15 

Fluoreto 0,20 0,2 mg/L 10 

Manganês Dissolvido (Mn) 0,087 0,024 mg/L 1 

Mercúrio (Hg) 0,00020 0,00020 mg/L 0,01 

Níquel (Ni) 0,018 0,010 mg/L 2 

Nitrogênio Amoniacal Total 5,00 5,0 mg/L 20 

Prata (Ag) 0,01 0,010 mg/L 0,1 

Selênio (Se) 0,01 0,010 mg/L 0,3 

Sulfeto 0,05 0,05 mg/L 1 

Zinco (Zn) 0,009 0,024 mg/L 5 

Clorofórmio 0,0020 0,0020 mg/L 1 

Dicloroetenos (1,1-Dicloroeteno + 
Cis-1,2-Dicloroteno + Trans-

1,2Dicloroeteno) 
0,0020 0,0020 mg/L 1 

Fenóis Totais (Índice de Fenóis) 0,15 0,15 mg/L 0,5 

Tetracloreto de Carbono 0,0010 0,0010 mg/L 1 

Tricloroeteno 1,00 1,00 µg/L 1 

DQO 10,4 5,0 mg/L - 

Óleos e Graxas 5,0 5,0 mg/L - 

Continua... 
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QUADRO 4.11.2.1.2 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS NO PONTO 3 DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

PONTO EF3 

UNIDADE VMP 2º SEMESTRE 
2019 

1º SEMESTRE 
2020 

Oxigênio Dissolvido 5 6,6 mg/L - 

Turbidez 10,550 0,050 NTU - 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. 

 

Verifica-se que os resultados obtidos ponto de coleta 3, localizado na drenagem do depósito 

de estéril apresentaram todos os parâmetros em conformidade com a Resolução CONAMA 

430/2011 nas duas campanhas de monitoramento. 

QUADRO 4.11.2.1.3 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS NO PONTO 6B DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

PONTO 6B 

UNIDADE VMP 2º SEMESTRE 
2019 

1º SEMESTRE 
2020 

pH 7,93 8,24 - 5-9 

Temperatura da Amostra 20,90 17,6 °C >40 

Sólidos Sedimentáveis 0,10 0,1 mL/L 1 

Óleos Minerais 5,00 5,0 mg/L 20 

Óleos Vegetais e Gorduras 
Animais 

5,00 5,0 mg/L 50 

Materiais Flutuantes Ausente Ausente - Ausente 

DBO 2,00 2,0 mg/L - 

Arsênio (As) 0,010 0,010 mg/L 0,5 

Bário (Ba) 0,033 0,030 mg/L 5 

Boro (B) 0,01 0,206 mg/L 5 

Cádmio (Cd) 0,001 0,001 mg/L 0,2 

Chumbo (Pb) 0,01 0,010 mg/L 0,5 

Cianeto Total 0,02 0,02 mg/L 1 

Cianeto Livre 0,02 0,02 mg/L 0,2 

Cobre Dissolvido (Cu) 0,009 0,009 mg/L 1 

Cromo Hexavalente 0,05 0,05 mg/L 0,1 

Cromo Trivalente 0,05 0,050 mg/L 1 

Estanho (Sn) 0,01 0,010 mg/L 4 

Ferro Dissolvido (Fe) 0,533 0,047 mg/L 15 

Fluoreto 0,435 0,956 mg/L 10 

Manganês Dissolvido (Mn) 0,034 0,010 mg/L 1 

Mercúrio (Hg) 0,00020 0,00020 mg/L 0,01 

Níquel (Ni) 0,018 0,015 mg/L 2 

Continua>>> 
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QUADRO 4.11.2.1.3 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS NO PONTO 6B DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

PONTO 6B 

UNIDADE VMP 2º SEMESTRE 
2019 

1º SEMESTRE 
2020 

Nitrogênio Amoniacal Total 5,00 5,0 mg/L 20 

Prata (Ag) 0,01 0,010 mg/L 0,1 

Selênio (Se) 0,01 0,010 mg/L 0,3 

Sulfeto 0,05 0,05 mg/L 1 

Zinco (Zn) 0,009 0,014 mg/L 5 

Clorofórmio 0,0020 0,0020 mg/L 1 

Dicloroetenos (1,1-Dicloroeteno + 
Cis-1,2-Dicloroteno + Trans-

1,2Dicloroeteno) 
0,0020 0,0020 mg/L 1 

Fenóis Totais (Índice de Fenóis) 0,15 0,15 mg/L 0,5 

Tetracloreto de Carbono 0,0010 0,0010 mg/L 1 

Tricloroeteno 1,00 1,00 µg/L 1 

DQO 5,00 5,0 mg/L - 

Óleos e Graxas 5,00 5,0 mg/L - 

Oxigênio Dissolvido 5,6 6,7 mg/L - 

Turbidez 121,5 0,050 NTU - 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. 

 

Verifica-se que os resultados obtidos ponto de coleta 6B, localizado na saída da britagem 

apresentaram todos os parâmetros em conformidade com a Resolução CONAMA nº 430/2011 

nas duas campanhas de monitoramento. 

QUADRO 4.11.2.1.4 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS NO PONTO 07 DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

PONTO EF7 

UNIDADE VMP 1º SEMESTRE 
2019 

2º SEMESTRE 
2019 

1º SEMESTRE 
2020 

pH 8,05 7,83 8,21 - 5-9 

Temperatura da Amostra 19,1 20,60 17,8 °C >40 

Sólidos Sedimentáveis 0,1 0,10 0,1 mL/L 1 

Óleos Minerais 5,0 5,00 5,0 mg/L 20 

Óleos Vegetais e Gorduras 
Animais 

5,0 5,00 5,0 mg/L 50 

Materiais Flutuantes Ausente Ausente Ausente - Ausente 

DBO 2,0 2,00 2,0 mg/L - 

Arsênio (As) 0,010 0,01 0,010 mg/L 0,5 

Bário (Ba) 0,018 0,057 0,035 mg/L 5 

Boro (B) 0,073 0,182 0,259 mg/L 5 

Continua... 
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QUADRO 4.11.2.1.4 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAS NO PONTO 07 DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

PONTO EF7 

UNIDADE VMP 1º SEMESTRE 
2019 

2º SEMESTRE 
2019 

1º SEMESTRE 
2020 

Cádmio (Cd) 0,001 0,001 0,001 mg/L 0,2 

Chumbo (Pb) 0,010 0,010 0,010 mg/L 0,5 

Cianeto Total 0,02 0,02 0,02 mg/L 1 

Cianeto Livre 0,02 0,02 0,02 mg/L 0,2 

Cobre Dissolvido (Cu) 0,009 0,019 0,009 mg/L 1 

Cromo Hexavalente 0,05 0,05 0,05 mg/L 0,1 

Cromo Trivalente 0,050 0,050 0,050 mg/L 1 

Estanho (Sn) 0,010 0,010 0,010 mg/L 4 

Ferro Dissolvido (Fe) 0,010 0,078 0,034 mg/L 15 

Fluoreto 1,3 1,586 0,2 mg/L 10 

Manganês Dissolvido (Mn) 0,010 0,010 0,010 mg/L 1 

Mercúrio (Hg) 0,00020 0,00020 0,00020 mg/L 0,01 

Níquel (Ni) 0,010 0,018 0,010 mg/L 2 

Nitrogênio Amoniacal Total 5,0 5,0 5,0 mg/L 20 

Prata (Ag) 0,010 0,010 0,010 mg/L 0,1 

Selênio (Se) 0,010 0,010 0,010 mg/L 0,3 

Sulfeto 0,05 0,05 0,05 mg/L 1 

Zinco (Zn) 0,010 0,009 0,045 mg/L 5 

Clorofórmio 0,0020 0,0020 0,0020 mg/L 1 

Dicloroetenos (1,1-
Dicloroeteno + Cis-1,2-

Dicloroteno + Trans-
1,2Dicloroeteno) 

0,0020 0,0020 0,0020 mg/L 1 

Fenóis Totais (Índice de 
Fenóis) 

0,15 0,15 0,15 mg/L 0,5 

Tetracloreto de Carbono 0,0010 0,0010 0,0010 mg/L 1 

Tricloroeteno 1,00 1,00 1,00 µg/L 1 

DQO 5,0 5,0 5,0 mg/L - 

Óleos e Graxas 5,0 5,0 5,0 mg/L - 

Oxigênio Dissolvido 4,7 6,0 5,9 mg/L - 

Turbidez 0,020 27,900 0,050 NTU - 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. 

 
Verifica-se que os resultados obtidos ponto de coleta 7, localizado no bombeamento da mina 

apresentaram todos os parâmetros em conformidade com a Resolução CONAMA 430/2011 

nas três campanhas de monitoramento. 
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4.11.2.2. Efluentes oleosos 

Os efluentes oleosos são gerados principalmente nos lavadores de veículos, posto de 

combustível e sala de compressores. 

O lavador de veículos do empreendimento é dotado de canaletas de drenagem em seu 

entorno e interior, a partir delas os efluentes oleosos são coletados e direcionados para 

sistema Separador de água e Óleo - SAO. Os efluentes tratados da caixa SAO são coletados 

com caminhão hidrovácuo e posteriormente enviado para coprocessamento e a borra da SAO 

é destinada para coprocessamento nos fornos da fábrica. 

Seguem fotos dos sistemas de tratamento de efluentes da Unidade. 

 

 

FOTO 4.11.2.2.1 – Fosso do lavador de 

caminhões dotado de canaleta de 

drenagem. 
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FOTO 4.11.2.2.2- Sistema separador de água e 

óleo (SAO) para tratamento de efluentes oleosos 

do lavador de veículos. 

 

 

 

FOTO 4.11.2.2.3 – Sistema separador de água e 

óleo (SAO) para tratamento de efluentes oleosos 

do refeitório. 

 

O posto de combustível possui canaletas de drenagem ao redor de toda a pista que encaminha 

os efluentes oleosos para um sistema SAO dotado de placas coalescentes da marca ALPINA. 

Além dos efluentes da pista de abastecimento, o sistema SAO recebe os efluentes dos diques 

de contenção dos tanques de combustível. Os efluentes tratados da caixa SAO seguem o 

fluxo para as caixas de sedimentação que são monitoradas semestralmente e a borra da SAO 

é destinada para coprocessamento nos fornos da fábrica. 
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FOTO 4.11.2.2.4 – Pista de abastecimento do posto 

de combustível. 

 

 

 

FOTO 4.11.2.2.5 – Sistema SAO para tratamento de 

efluentes contaminados com óleos. 

 

 

Outra fonte de efluentes oleosos são as salas de compressores devido a possíveis 

vazamentos dos motores. Nas salas foram implantados sistemas de drenagem para a 

recuperação do óleo e desta forma as caixas coletoras permanecem fechadas, porém é 

possível direcionar os efluentes da limpeza das salas para o sistema SAO da britagem. 
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FOTO 4.11.2.2.6 – Coleta na saída do 

tanque do pátio e rampa na escada. 

 

QUADRO 4.11.2.2.1 

 PONTOS DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES OLEOSOS 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM (23 K) 

E (m) N (m) 

Ponto 5 Entrada efluente britagem Tq TC3 e 3A 667.034 7.214.558 

Ponto 6 Saída efluente britagem Tq TC3 e 3A 667.013 7.214.573 

Ponto 8 Entrada rampa lavagem 667.244 7.215.148 

Ponto 9 Saída rampa lavagem 667.240 7.215.146 

Ponto 10 Entrada tanque pátio e rampa (escada) 667.160 7.215.082 

Ponto 11 Saída tanque pátio e rampa (escada) 667.151 7.215.083 

Ponto Posto de combustível 667.245 7.214.991 

Fonte: Prominer Projetos Ltda, 2020. 

 

QUADRO 4.11.2.2.2 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES OLEOSOS NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

EFLUENTE DA BRITAGEM TANQUE TC3 E 3A (PONTOS 5 E 6) 

UNIDADE VMP 1º SEMESTRE 2019 2º SMESTRE 2019 1º SEMESTRE 2020 2º SEMESTRE 2020 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

pH 7,84 8,23 7,53 7,94 8,12 8,16 8,00 7,81 - 5-9 

Sólidos 
Sedimentáveis 

34,0 0,1 0,10 0,10 0,1 0,1 0,10 0,10 mL/L 1 

Óleos Minerais 5,0 5,0 5,00 5,00 5,0 5,0 5,00 5,00 mg/L 20 

Óleos Vegetais 
e Gorduras 

Animais 
5,0 5,0 5,00 5,00 5,0 5,0 5,00 5,00 mg/L 50 

DBO 222,0 2,0 2,00 2,00 2,0 2,0 3,00 2,00 mg/L - 

Nitrogênio 
Amoniacal Total 

5,0 5,0 5,00 5,00 5,0 5,00 5,00 5,00 mg/L 20 

DQO 266,6 65,4 11,5 12,1 5,0 5,0 7,7 5,0 mg/L - 

Continua... 
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QUADRO 4.11.2.2.2 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES OLEOSOS NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

EFLUENTE DA BRITAGEM TANQUE TC3 E 3A (PONTOS 5 E 6) 

UNIDADE VMP 1º SEMESTRE 2019 2º SMESTRE 2019 1º SEMESTRE 2020 2º SEMESTRE 2020 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

Óleos e Graxas 5,0 5,0 5,0 5,00 5,0 5,0 5 5,0 mg/L - 

Turbidez 49,1 0,020 64,2 39,5 97,7 0,050 56,9 13,95 NTU - 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. 

 

QUADRO 4.11.2.2.3 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES OLEOSOS NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

EFLUENTE DA RAMPA DA LAVAGEM (PONTOS 8 E 9) 

UNIDADE VMP 1º SEMESTRE 2019 2º SMESTRE 2019 1º SEMESTRE 2020 2º SEMESTRE 2020 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

pH 7,92 8,02 7,76 8,27 7,5 8,06 7,48 7,61 - 5-9 

Sólidos 
Sedimentáveis 

1,30 0,3 0,30 0,10 140 0,2 0,10 0,10 mL/L 1 

Óleos Minerais 5,00 5,0 5,00 5,00 5,0 5,0 5,00 5,00 mg/L 20 

Óleos Vegetais e 
Gorduras Animais 

5,00 5,0 5,00 5,00 5,0 5,0 5,00 5,00 mg/L 50 

DBO 21,0 16,00 64,00 22,00 1.753,0 21,00 30,00 6,00 mg/L - 

Nitrogênio 
Amoniacal Total 

5,0 5,00 5,00 5,00 5,0 5,0 5,00 5,00 mg/L 20 

DQO 64,5 55,7 78,7 39,00 2106,4 50,1 58,5 26,6 mg/L - 

Óleos e Graxas 5,0 5,00 5,00 5,00 5,0 5,0 5 5 mg/L - 

Turbidez 252 97,5 283,5 58,7 1000 61,6 118,5 17,45 NTU - 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. 

 

QUADRO 4.11.2.2.4 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES OLEOSOS NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

EFLUENTE DO TANQUE PÁTIO E RAMPA (PONTOS 10 E 11) 

UNIDADE VMP 1º SEMESTRE 2019 2º SMESTRE 2019 

ENTRADA SAÍDA ENTRADA SAÍDA 

pH 7,67 7,76 7,46 7,49 - 5-9 

Sólidos Sedimentáveis 0,10 0,2 0,10 0,10 mL/L 1 

Óleos Minerais 5,00 5,0 5,00 5,00 mg/L 20 

Óleos Vegetais e 
Gorduras Animais 

5,00 5,0 5,00 5,00 mg/L 50 

DBO 19,0 2,0 95,00 28,00 mg/L - 

Nitrogênio Amoniacal Total 5,0 5,0 26,60 5,00 mg/L 20 

DQO 68,9 64 120,8 78,2 mg/L - 

Óleos e Graxas 5,0 5,0 5,00 5,00 mg/L - 

Turbidez 15,100 8,585 20,100 6,935 NTU - 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 
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Foi realizado nos anos de 2019 e 2020 o monitoramento em pontos de entrada e saída dos 

sistemas de tratamento dos efluentes oleosos da Mina Saivá, as coletas foram realizadas nos 

pontos localizados no tanque da britagem (pontos 5 e 6), na rampa de lavagem (pontos 8 e 9) 

e no tanque do pátio (pontos 10 e 11). 

Verifica-se que os resultados obtidos ponto do tanque da britagem apresentaram todos os 

parâmetros em conformidade com a Resolução CONAMA 430/2011 nas quatro campanhas 

de monitoramento. 

Com relação aos resultados nos pontos da rampa de lavagem, em todas as campanhas os 

parâmetros também estiveram em conformidade com a Resolução CONAMA 430/2011. 

Com relação aos resultados nos pontos da rampa de lavagem, em todas as campanhas 

realizadas no ano de 2019 os parâmetros também estiveram em conformidade com a 

Resolução CONAMA 430/2011.  

A Licença de Operação nº 14246, emitida em 04 de agosto de 2016 e válida até 04 de agosto 

de 2021 exige que haja monitoramento trimestral do efluente do posto de combustível e os 

resultados sejam comparados com os limites da Resolução CONAMA 357/2005, caso haja 

lançamento em corpos d´’agua superficial e também define os limites para alguns parâmetros 

conforme apresentado no QUADRO abaixo. 

QUADRO 4.11.2.2.5 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES OLEOSOS NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETROS 

POSTO DE COMBUSTÍVEL 

UNIDADE VMP 2º TRI 
2019 

1º TRI 
2020 

2º TRI 
2020 

3º TRI 
2020 

4º TRI 
2020 

Óleos e Graxas 5 5 5 5 <5 - 20 

DBO 91,0 16,0 15,0 30,0 2,0 mg/L 100,0 

pH 7,27 8,19 7,06 6,87 7,94 - 6-9 

DQO 93,2 74,7 26 86,8 22,8 mg/L 300 

Sólidos 
Sedimentáveis 

0,1 0,1 0,1 0,1 <0,01 mL/L 1 

Fonte Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. 

 

Foi realizado nos anos de 2019 e 2020 o monitoramento trimestral do efluente do posto de 

combustível da Mina Saivá e todos os resultados estiveram em conformidade com os limites 

estipulados na LO vigente. 

4.11.2.3. Efluentes sanitários 

Na Unidade Saivá há 5 (cinco) fossas sépticas que atendem os sanitários do refeitório, viveiro, 

escritório, britagem e todas as edificações das minas da VOTORANTIM CIMENTOS. As 

fossas são esgotadas conforme a demanda e cronograma da área de administração, sendo 

seus efluentes tratados na Estação de Tratamento de Efluentes – ETE localizada na área da 

fábrica de cimento. A fábrica faz o acompanhamento da vazão de lançamento da ETE para 

que, o limite estipulado não seja ultrapassado 

A descrição do ponto de monitoramento é apresentada conforme QUADRO 4.11.2.3.1 a 

seguir. 
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QUADRO 4.11.2.3.1 

PONTO DE TRATAMENTO DO EFLUENTE SANITÁRIO 

DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM (23K) 

E (m) N (m) 

Efluente ETE Sanitários - Fábrica I e II 668.963 7.212.485 

Fonte: Prominer Projetos Ltda, 2020 

 

 

FOTO 4.11.2.3.1 – Entrada da Estação de 

Tratamento de Efluentes – ETE que trata os 

efluentes sanitários da Mina Saivá. 

 

 

  

FOTO 4.11.2.3.2 – Saída da Estação de 
Tratamento de Efluentes -ETE. 

FOTO 4.11.2.3.3 – Medição dos 
parâmetros de campo na saída da ETE. 
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FOTO 4.11.2.3.4 – Frascos com as 

amostras no ponto de saída da 

ETE. 
 

Foi realizado nos anos de 2019 e 2020 o monitoramento dos efluentes sanitários em ponto 

localizado na saída da Estação de Tratamento de Efluentes -ETE da fábrica de cimento, sendo 

os resultados apresentados no QUADRO 4.11.2.3.2. Deve ser informado que a ETE da fábrica 

de cimento recebe e trata os efluentes sanitários oriundos das fossas sépticas instaladas na 

área da Mina Saivá. 

No geral os resultados obtidos apresentaram concentrações em conformidade com a 

Resolução CONAMA 430/2011, com exceção dos parâmetros manganês dissolvido e 

nitrogênio amoniacal total na campanha do ano de 2019. 

Vale ressaltar que os parâmetros manganês dissolvido e nitrogênio amoniacal total 

apresentaram concentrações elevadas pontualmente na campanha realizada em 2019, não 

se repetindo na campanha realizada em 2020. 

QUADRO 4.11.2.3.2 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS NOS ANOS DE 2019 E 2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

MONITORAMENTO LIMITES LEGAIS 

EFLUENTE ETE SANITÁRIOS - 
FÁB I E II 

CONAMA 
Nº 430/11 

07/11/2019 04/05/2020 ARTIGO 16 

pH --- 7,38 7,25 5-9 

Temperatura da Amostra °C 23,2 20,4 40 ºC 

Sólidos Sedimentáveis mL/L < 0,1 < 0,1 1 

Óleos Minerais mg/L < 5,0 < 5,0 20 

Continua... 
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QUADRO 4.11.2.3.2 

CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS NOS ANOS DE 2019 E 2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

MONITORAMENTO LIMITES LEGAIS 

EFLUENTE ETE SANITÁRIOS - 
FÁB I E II 

CONAMA 
Nº 430/11 

07/11/2019 04/05/2020 ARTIGO 16 

Óleos Vegetais e Gorduras 
Animais 

mg/L < 5,0 < 5,0 50 

Materiais Flutuantes --- ausente ausente ausente 

(DBO) mg/L 60,0 87,0 --- 

Arsênio (As) mg/L < 0,010 < 0,010 0,5 

Bário (Ba) mg/L 0,305 0,047 5 

Boro (B) mg/L < 0,010 0,224 5 

Cádmio (Cd) mg/L 0,105 < 0,001 0,2 

Chumbo (Pb) mg/L < 0,010 < 0,010 0,5 

Cianeto Total mg/L < 0,02 < 0,02 1 

Cianeto Livre mg/L < 0,02 < 0,02 0,2 

Cobre Dissolvido (Cu) mg/L 0,416 < 0,009 1 

Cromo Hexavalente mg/L < 0,05 < 0,05 0,1 

Cromo Trivalente mg/L < 0,050 < 0,050 1 

Estanho (Sn) mg/L < 0,010 < 0,010 4 

Ferro Dissolvido (Fe) mg/L 8,780 0,368 15 

Fluoreto mg/L < 1 < 0,2 10 

Manganês Dissolvido (Mn) mg/L 19,270 0,045 1 

Mercúrio (Hg) mg/L < 0,00020 < 0,00020 0,01 

Níquel (Ni) mg/L 0,260 < 0,010 2 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 21,8 < 5,0 20 

Prata (Ag) mg/L 0,074 < 0,010 0,1 

Selênio (Se) mg/L < 0,010 < 0,010 0,3 

Sulfeto mg/L < 0,05 < 0,05 1 

Zinco (Zn) mg/L < 0,009 0,132 5 

Clorofórmio mg/L < 0,0020 < 0,0020 1 

Dicloroetenos (1,1-Dicloroeteno 
+ Cis-1,2- 

Dicloroteno + Trans-1,2-
Dicloroeteno) 

mg/L < 0,0020 < 0,0020 1 

Fenóis Totais (Índice de 
Fenóis) 

mg/L < 0,15 < 0,15 0,5 

Tetracloreto de Carbono mg/L < 0,0010 < 0,0010 1 

Tricloroeteno μg/L < 1,00 < 1,00 1 

DQO mg/L 70,8 100,5 --- 

Óleos e Graxas mg/L < 5,0 < 5,0 --- 

Oxigênio Dissolvido mg/L 4,8 4 --- 

Turbidez NTU 19,350 31,600 --- 

Fonte: Laboratório EP Engenharia do Processo, 2019 e 2020. Coletas: 07/11/2019 e 04/05/2020. 
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CAPÍTULO 5 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 

Este capítulo apresenta a descrição e análise das principais características socioambientais 
atuais da região abrangida pelo empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS, localizada 

no município de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, o qual se refere à ampliação das 
atividades de extração de calcário, diabásio e filito nas Minas Saivá e Filito Itacuri e 
implantação das Minas Filito DCE e Argila 853, para uso na fabricação de cimento, construção 
civil e produção de calcário corretivo agrícola. 

De acordo com o Termo de Referência emitido pelo Instituto Água e Terra - IAT, devem ser 
abordados neste Estudo de Impacto Ambiental - EIA, no mínimo, quanto ao Meio físico os 
seguintes temas: geologia, geomorfologia, solos, espeleologia, climatologia, hidrografia e 
hidrogeologia, qualidade do ar, qualidade das águas superficiais e subterrâneas, níveis de 
ruído e vibração. No que se refere ao Meio Biótico, devem ser apresentadas informações 
sobre a cobertura vegetal e a fauna (herpetofauna, avifauna, mastofauna, comunidades 
aquáticas e invertebrados terrestres). Finalmente, para o diagnóstico do Meio Antrópico 
devem ser apresentadas as características socioeconômicas regionais e do município de Rio 
Branco do Sul, a percepção da população em relação à continuidade das atividades de lavra, 
e a investigação do patrimônio arqueológico na área de influência do projeto. 

É importante salientar que o diagnóstico Ambiental ocupa posição de destaque na elaboração 
do EIA. Conforme assinala Sánchez (2013, p. 244): 

“Os estudos de base ocupam uma posição central na sequência de atividades de uma 

EIA. São eles que permitirão a obtenção das informações necessárias a identificação 

e previsão dos impactos, à sua posterior avaliação e, finalmente fornecerão elementos 
para elaboração do plano de gestão ambiental. Por sua vez, o tipo e qualidade das 

informações obtidas por meio dos estudos de base serão determinados em função das 
etapas anteriores do EIA, a identificação preliminar dos impactos e sua hierarquização 
(seleção de questões relevantes)”. 

Todo estudo deve ser idealizado e programado previamente considerando, primeiramente, 
uma hipótese dos impactos prováveis objetivando estruturar e planejar as atividades futuras 
de levantamento de campo, laboratório e gabinete. “Se um determinado impacto não é 
identificado já nesta etapa preliminar, então os estudos de base não serão direcionados para 
coletar informações sobre o componente ambiental que poderá ser afetado e o prognóstico 

da situação futura não poderá ser feito de modo confiável, em consequência será difícil avaliar 
adequadamente a importância dos impactos e mais difícil ainda propor medidas mitigadoras” 
(SÁNCHEZ, 2013). 

Desta forma, deve-se atentar para a identificação dos impactos prováveis anteriormente à 
execução de todas as etapas de levantamento e elaboração do diagnóstico ambiental. O 
reconhecimento e identificação das questões de grande relevância para o EIA, especialmente 
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para preparo e execução do diagnóstico ambiental denominou-se chamar de scoping, sendo 
esta uma atividade essencial do processo de avaliação ambiental e que garante que as 
previsões para cada impacto avaliado seja o mais próximo da realidade. 

As etapas para elaboração de um diagnóstico ambiental, que considere os aspectos e 
fenômenos mais relevantes para o EIA, devem ter como proposição básica quatro assertivas 
levantadas por Sánchez (2013). 

✔ Quais informações necessárias e para qual necessidade serão utilizadas; 

✔ Como serão coletadas as informações; 

✔ Onde serão coletadas; 

✔ Durante quanto tempo, frequência, e em que época do ano. 

Portanto, o direcionamento dos levantamentos de cada área específica envolvida (meios 
físico, biótico e antrópico) e de sub-áreas, neste EIA priorizou identificar os aspectos de grande 
relevância para os impactos previamente levantados. O objetivo principal foi ajustar cada 
levantamento com enfoque nos fenômenos relevantes para a identificação e comprovação 
dos impactos levantados previamente e, assim, garantir que o levantamento e consolidação 
do diagnóstico seja um instrumento confiável na identificação, avaliação e dimensionamento 
dos impactos a serem gerados em função da ampliação e implantação das atividades de lavra 
e de deposição de estéril. 

As informações necessárias para a caracterização ambiental da área de influência do projeto 
de ampliação estão apresentadas neste capítulo e foram obtidas a partir de trabalhos de 
campo e em consultas a bibliográficas específicas. As metodologias utilizadas nos 
levantamentos de campo estão descritas nas respectivas seções de cada tema abordado. 

Diversos profissionais participaram do levantamento de dados e da preparação do diagnóstico 
ambiental, incluindo consultores selecionados por seu conhecimento prévio da área ou da 
região ou por sua reconhecida especialização. Ao final deste documento é apresentada a 
equipe técnica que participou da elaboração deste EIA. 

5.1. ÁREA DE ESTUDO 

Todo diagnóstico ambiental deve ser planejado previamente, de modo que sejam definidas de 

antemão não somente as informações que devem ser levantadas (e que serão necessárias 

para a etapa de análise dos impactos ambientais), mas também a necessidade de obtenção 

de dados primários ou a possibilidade de se trabalhar com dados secundários, as fontes 

destes dados secundários e os locais, a frequência e os procedimentos e métodos e técnicas 

de coleta de dados primários, assim como a extensão espacial da área de trabalho, 

denominada área de estudo. A delimitação da área de estudo deve ser o primeiro passo para 

a realização dos levantamentos de campo. Esta delimitação deve ser realizada de acordo com 

critérios baseados em discussões prévias com a equipe técnica, levando em consideração a 

experiência dos profissionais, dos levantamentos bibliográficos realizados e pela análise de 

documentos cartográficos da área, ponderando sempre as características intrínsecas do futuro 

empreendimento. 

Na realização deste EIA, primeiramente foi definida uma área de estudo, ou seja, a área 

geográfica na qual serão realizados os estudos de base, que será objeto de coleta de dados 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 167 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

primários e secundários para a elaboração do diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico 

e antrópico. 

Sánchez (2013) assinala que para a definição da área de estudo deve sempre considerar uma 

área maior que aquela diretamente afetada pelo empreendimento, pois os impactos 

ambientais nunca ficam restritos à área de implantação ou ampliação de um empreendimento, 

fazendo-se sentir em suas imediações. 

No planejamento dos estudos de impacto ambiental, a definição da área de estudo usualmente 

corresponde a uma hipótese sobre a área de influência do empreendimento, ou seja, a área 

geográfica onde serão ou poderão ser notados os efeitos diretos ou indiretos decorrentes de 

suas atividades. A área de influência, ou mais exatamente, a área esperada de influência do 

empreendimento, somente poderá ser conhecida depois de concluída a análise dos impactos 

que, por sua vez, depende do diagnóstico ambiental.  

No presente EIA foram definidas diferentes áreas de estudo para a realização dos 

levantamentos de campo, para a obtenção de dados primários para os meios (físico, biótico e 

antrópico) a saber: 

✔ Meio físico – geologia, geomorfologia, pedologia, geotecnia ambiental, espeleologia, 
paleontologia, hidrogeologia, hidrografia e recursos hídricos, qualidade das águas 
(superficiais e subterrâneas), climatologia, qualidade do ar, níveis de ruído e vibração 
– Grande parte dos levantamentos ficou restrita à área de ampliação da lavra de 
calcário e adjacências. O limite da área de estudo foi construído considerando como 
unidade de análise mais adequada a bacia hidrográfica. O limite de uma área de 
drenagem se mostra satisfatório para contemplar as diversas variáveis geocientíficas e 
bióticas estudadas. Então, optou-se por construir o limite da Área de Estudo 
considerando os divisores de água, sobretudo nos cursos d’água de primeira e segunda 
ordens, pertencentes a bacia hidrográfica do rio Abaixo, que drenam a área destinada 
a ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS. Em alguns trechos 
como limite sul, o próprio rio Abaixo foi utilizado como limite da área de estudo, visto 
que as vertentes opostas, a sul deste curso d’água, não sofreriam influência direta do 
empreendimento. Ressalta-se que, os estudos climáticos foram realizados com base 
nos dados da estação meteorológica do INMET localizada em Curitiba, que 
ultrapassam o limite da área de estudo. Também estão além deste limite alguns pontos 
de ruído e de medição da concentração de material particulado em suspensão, como 
também alguns poços de monitoramento de água subterrânea. 

✔ Meio biótico – fauna e flora – Os levantamentos de fauna e flora foram realizados nas 
áreas previstas para ampliação da lavra e do depósito de estéril e em seu entorno, 
sendo considerado o mesmo limite estabelecido para o meio físico. 

✔ Meio antrópico – socioeconomia e percepção ambiental – Para a caracterização 
socioeconômica tomou-se como área de estudo o território do município de Rio Branco 
do Sul, com destaque para as áreas mais próximas aos locais de futura ampliação do 
empreendimento, nas quais foram realizadas a pesquisa de percepção ambiental - 
PPA. 

Na FIGURA 5.1.1 é apresentado o mapa com os limites da área de estudo para os meios 

físico, biótico e socioeconômico, nos quais ficaram concentrados os levantamentos, para 

elaboração do diagnóstico ambiental deste EIA. 
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5.2. MEIO FÍSICO 

Em atendimento ao Termo de Referência, que orienta a elaboração deste Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA da implantação e ampliação das áreas de lavra de calcário, diabásio e filito e 

do depósito controlado de estéril das Mina Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853, da 

VOTORANTIM CIMENTOS, foram realizados extensos levantamentos de campo e pesquisas 

bibliográficas. Os resultados obtidos no diagnóstico ambiental do meio físico são detalhados 

a seguir, sendo apresentadas também as metodologias, os procedimentos e as técnicas 

utilizadas em cada um dos temas abordados. 

O diagnóstico do meio físico compreendeu os estudos de geologia, geomorfologia, pedologia, 

geotecnia ambiental, espeleologia, paleontologia, hidrologia e recursos hídricos, qualidade 

das águas (subterrâneas e superficiais), climatologia, qualidade do ar e níveis de ruído e 

vibração. 

5.2.1. Geologia 

No que se refere à geologia regional, a área de estudo localiza-se na unidade geológica 

denominada Escudo Atlântico, que, juntamente com as unidades Escudo das Guianas e 

Escudo Brasil Central, compõe a Plataforma Sul-Americana, que é limitada pela Cadeia 

Andina e Plataforma da Patagônia. O substrato desse domínio geológico é constituído, 

principalmente, por rochas granito-gnáissicas e granulíticas de idade Arqueana, geralmente 

associadas a rochas geradas e afetadas por eventos termotectônicos policíclicos. 

A região de estudo se insere numa área que sofreu grande perturbação tectônica, sendo a 

reativação Wealdeniana o último e principal ciclo que atingiu a região. No final do período 

Jurássico, um diastrofismo de caráter germanótipo inaugurou uma nova fase da história 

tectônica da Plataforma. Tal fenômeno acarretou apreciável movimentação ao longo das 

falhas e vasto magmatismo basáltico e alcalino. O quadro estrutural foi alterado 

significativamente por essa tectônica meso-cenozoica, que gerou falhamentos de caráter 

transcorrente, normal e localmente inverso, ao longo das principais zonas de cisalhamento e 

dos planos de foliação, gerando escarpas como as da Serra do Mar e embaciamentos como 

aquele que comporta o sítio urbano de Curitiba. 

Devido a esse evento tectônico ocorrido nas porções sul-sudeste do Brasil, as sequências 

dobradas e metamorfizadas do Proterozóico Superior que formam faixas de dobramentos 

separadas por áreas de rochas mais antigas que sofreram retrabalhamento no Brasiliano tal 

disposição configura a região de dobramentos Sul-Sudeste, configurando o Cinturão Ribeira 

(HASUI, 2010). 

Nesta faixa, que segue direção preferencial ENE-WSW paralela à linha de costa, os eventos 

tectônico-estruturais alteraram sobremaneira a morfologia dos terrenos e o conjunto que forma 

o arcabouço geológico. 

O Cinturão Ribeira, unidade aflorante desde a porção central do estado do Paraná, até a 

região dos Lagos, no Rio de Janeiro é reconhecido como o embasamento metamórfico 

regional e apresenta a ocorrência de rochas metassedimentares, gnaisses e migmatitos, com 

idades variando desde o arqueano até o neoproterozóico, conforme se observa na FIGURA 

5.2.1.1. 
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A direção geral NE-SW é creditada à foliação metamórfica regional. Os contatos litológicos 

entre as diferentes rochas do Cinturão Ribeira também se encontram paralelizados segundo 

esta direção, resultado da forte compressão sofrida por estas rochas durante o encontro entre 

os protocontinentes brasileiro e africano, durante a formação do paleocontinente Gondwana 

(CAMPANHA, 2009). Este arcabouço tectono-estrutural condiciona a geomorfologia da maior 

parte da região costeira do sudeste do Brasil, sendo responsável pela formação da escarpa 

da Serra do Mar e do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RICCOMINI, 1989). 

 

FIGURA 5.2.1.1 – Cinturão Orogênico do Ribeira.  

Fonte: HASUI, 2012.  

 

As rochas que compõem o Cinturão Ribeira são principalmente as 

metavulcanossedimentares. Predominam rochas metassedimentares em grau metamórfico 

baixo a moderado, raramente ultrapassando a barreira do facies anfibolito. Dentre estas 

rochas, a maior unidade reconhecida é o Grupo Açungui, aflorante desde a porção a norte de 

Curitiba até as imediações da região de Cotia, em São Paulo. 

A área de estudo encontra-se na região paranaense que abrange um conjunto litológico 

cristalino que integra o Grupo Açungui. Localiza-se no extremo norte da Região Metropolitana 

de Curitiba - RMC, composto por um complexo de zonas de falhas, com direção preferencial 

ENE-WSW, com destaque para as falhas do Morro Agudo, da Lancinha e do Votuverava, se 

estendendo de Rio Branco do Sul às proximidades de Campo Largo.  

Os sedimentos responsáveis por gerar as rochas metamórficas supracrustais do Grupo 

Açungui - mármores, quartzitos, metarenitos e filitos, em sua maioria – vêm sendo 
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interpretados como resultado da sedimentação ocorrida em bacias de antepaís de idade 

Proterozoica. O Grupo Açungui é formado por rochas ígneas e metamórficas com idades 

variando do Arqueano ao Proterozóico, é localmente recoberto por sequências vulcano-

sedimentares, sedimentares e sedimentos inconsolidados. As rochas mais antigas, de alto 

grau metamórfico, afloram na porção sudeste e, as de baixo grau, na porção norte-noroeste. 

No Proterozóico e Cambriano, início do Paleozoico, manifestações magmáticas originaram as 

rochas granitoides. No Mesozoico ocorreram intrusões de rochas carbonatíticas, alcalinas e 

básicas. 

Estratigraficamente, o Grupo Açungui é subdividido em sequências litológicas, separadas por 

falhas de cavalgamento ou transcorrentes. A Bacia do Açungui é do tipo retro-arco, tendo sua 

evolução marcada por depósitos com gênese glacial (no início, gradando para turbidíticas de 

águas profundas e deposição em mar raso e quente com intensa atividade biológica). 

O Grupo Açungui é constituído pelas Formações Capiru, Votuverava, Antinha, além da 

Itaioacoca que não ocorre na região, conforme apresentado na FIGURA 5.2.1.2. A atual 

estratigrafia do Grupo Açungui não é original e é constituída por um conjunto de rochas 

metamórficas de baixo grau que mantém contato discordante com a Formação Água Clara e 

mostra fraco grau de metamorfismo ao qual se superpõe metamorfismo de contato. O Grupo 

Açungui tem diversas falhas de empurrão e diversas estruturas antiformais e sinformais, 

apresentando pelo menos três fases de deformação: a primeira é a mais importante e deu 

origem a um cinturão de cisalhamento de baixo ângulo, que é grande responsável pela 

complexidade estrutural; a segunda fase se destaca por um dobramento da foliação S1, de 

estilo variável e modificador da disposição original do cinturão de cisalhamento; a terceira fase 

relaciona-se a um modelo de cisalhamento simples de alto ângulo, responsável pelos grandes 

falhamentos transcorrentes (PMRBS, 2011). 
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A Formação Capiru está posicionada entre as Formações Votuverava e Setuva, apresenta 

metacalcários dolomíticos, intercalados a filitos e quartzitos, acompanhados por espessos 

pacotes de metassiltitos, metargilitos e metarenitos; foi subdividida nas sequências litológicas 

Bocaina, Juriqui, Rio Branco e Morro Grande, separadas por grandes falhas de cavalgamento, 

gerando um complexo empilhamento de origem tectônica. O mineral mais importante desta 

formação é o metacalcário dolomítico. A Formação Capiru é diferenciada da Formação 

Votuverava pela Falha de Lancinha, falha transcorrente regional (PMRBS, 2011). 

A Formação Antinha subdivide-se em quatro conjuntos litológicos: metarenitos e metassiltitos; 

metargilitos; metacalcários e metaconglomerados. O metamorfismo nesta formação é mais 

fraco que na Formação Votuverava. No interior dos complexos metamórficos dos grupos 

Setuva e Açungui ocorrem diversos corpos de metabasitos, rochas ortoderivadas e que 

apresentam caráter toleiítico e afinidade com basaltos enriquecidos da cadeia meso-oceância. 

A natureza ortoderivada é indicada pelas texturas ígneas reliquiares, sendo provavelmente 

rochas intrusivas e seus protólitos ígneos derivados de fontes mantélicas, possivelmente 

relacionadas ao ambiente geotectônico de bacia retroarco (FIORI e GASPAR, 1993; PMRBS, 

2011). 

A Formação Votuverava, onde se encontra a área de estudo, foi dividida em quatro 

associações litológicas: metaturbiditos e metapelitos; metarenitos, metaconglomerados, 

metapelitos e metavulcânicas; metarenitos e metapelitos; e mármores e metapelitos. Nesta 

formação se destacam extensos pacotes de metacalcários calcíticos, com teores de MgO 

muito baixos, bem como a série de pequenos stocks graníticos encaixados, alinhados em NE-

SW. Trata-se de um material muito explorado devido ao cimento de boa qualidade que ele 

pode derivar (FIORI e GASPAR, 1993; PMRBS, 2011). 

A disposição geológica apresentada no QUADRO 5.2.1.1 mostra que a área de estudo se 

encontra posicionada no Grupo Açungui, Formação Votuverava que abrange o conjunto 

litológico Saivá (FIORI e GASPAR, 1993). Fiori (1990 apud FIGUEIRA, 1999) definiu três 

sistemas deformacionais principais que afetaram as rochas do Grupo Açungui: Sistema de 

Cavalgamento Açungui, que seria o primeiro evento de deformação responsável pela geração 

de três foliações bem evidenciadas; o Sistema de Dobramento Apiaí que teria gerado 

dobramentos isoclinais e uma foliação S3 plano axial das foliações anteriores; o Sistema de 

Transcorrência Lancinha, que seria o último evento deformacional e teria gerado marcante 

bandamento tectônico, dobras escalonadas e falhas de empurrão. O Sistema de 

Cavalgamento Açungui seria responsável pela atual organização estratigráfica do Grupo 

Açungui, resultante do empilhamento aleatório de fatias de rochas, limitadas acima e abaixo 

por falhas de cavalgamento. 
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QUADRO 5.2.1.1 

UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS PARA A ÁREA DE ESTUDO 

PROTEROZOICO 
MÉDIO A 

SUPERIOR 

GRUPO 
AÇUNGUI 

FORMAÇÃO ANTINHA 

VOTURUVU 

CAPIVARA 

TACANIÇA 

FORMAÇÃO 
VOTUVERAVA 

SAIVÁ 

COLONINHA 

BROMADO 

FORMAÇÃO CAPIRU 

BOCAINA 

MORRO GRANDE 

RIO BRANCO 

JURIQUI 

Fonte: FIGUEIRA, 1999. 

 

Segundo descrições de Fiori (1991), o Conjunto Saivá inicia-se na base com filito marrom 

escuro, com elevado teor de matéria carbonosa. Acima deste ocorre um banco de mármore 

cinza escuro, relativamente homogêneo, podendo reconhecer localmente bandamentos 

sedimentar e estruturas primárias apresentando estratificação cruzada e outras estruturas de 

ocorrência menor. O corpo apresenta de forma lenticular, dobrado, com maior espessura na 

porção oeste, adelgando-se para leste tornando-se mais homogêneo escuro, passando 

lateralmente para metamarga ou meta-ritmito carbonático. 

De acordo com Figueira (1999) o conjunto litológico Saivá é composto essencialmente por 

filitos, metarritimitos, mármores e metamargas. O autor apresentou o perfil litoestratigráfico 

esquemático para porção a noroeste de Rio Branco do Sul, nas proximidades da Mina Saivá, 

no qual é possível visualizar o empilhamento das rochas da Formação Votuverava e o 

Conjunto Saivá individualizado (FIGURA 5.2.1.3). 

Os calcários que ocorrem na Mina Saivá apresentam complexo padrão estrutural, divergindo 

dos padrões regionais. Apresentam atitudes diferenciadas (EM) exibindo orientação em torno 

de N45E. Essa variação e divergência com o trend regional são típicas de blocos tectônicos 

limitados por falhas do Grupo Açungui (FIORI e GASPAR, 1993, FIGUEIRA, 1999). 

Há ainda importantes corpos rochosos que cortam a mina de calcário perpendicularmente. 

São diques de diabásio que atravessam todo bloco Saivá, possuindo direção predominante 

N40W, com mergulhos verticais e subverticais para SW e NE. Estes diques podem atingir 

espessuras em torno de 25 m e evidenciam o processo de metamorfismo de contato com as 

rochas encaixantes carbonáticas (FIGUEIRA, 1999). 

Além dos calcários e diabásios, ocorrem metamargas; brecha intraformacional; filitos e 

metassiltitos; e granito na região abrangida pelo Bloco Saivá onde se encontra a área de 

estudo. 

Nas FOTOS 5.2.1.1 a 5.2.1.9 são ilustrados aspectos importantes da geologia ocorrente na 

área de estudo e na FIGURA 5.2.1.4 está apresentado o mapa geológico local.  
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FIGURA 5.2.1.3 - Perfil litoestratigráfico esquemático da Formação Votuverava, da porção a 

NW de Rio Branco do Sul, nas proximidades da Mina Saivá.  

Fonte: FIGUEIRA, 1999. 

Meta Ritmitos/ Filitos avermelhados, arenosos /Margas 

Meta Calcários cinza escuro, homogêneos, localmente 

bandados com níveis oolíticos, estratificação cruzada 

(hummucky) e brechas sinsedimentares 

 

Meta Ritmitos/Filitos grafitosos, escuros, localmente 

pode-se verificar a presença de Margas 
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FOTO 5.2.1.1 – Vista atual da Mina Saivá onde é extraído o calcário e diabásio para fabricação 

de cimento, para produção de agregados destinados à construção civil e para produção de 

calcário corretivo de solo. A Mina Saivá é atualmente a maior mina de calcário para fabricação 

de cimento do Brasil. 

 

 

FOTO 5.2.1.2 – Extremo nordeste da Mina Saivá, no contato com a área de expansão, onde 

o decapeamento expôs blocos de rocha calcária e diabásio em processo de decomposição 

intempérica. 
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FOTO 5.2.1.3 – Vista da Mina Saivá em direção nordeste. 

 

 

 

FOTO 5.2.1.4 – Em primeiro plano a Mina Filito Itacuri, onde se extrai filito, resultante da 

decomposição do filito, que ocorre a oeste da Mina Saivá, observada ao fundo. 
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FOTO 5.2.1.5 – Depósito Controlado de Estéril, em seu avanço para a direção norte, onde 

dominam filitos e onde será implantada a Mina Filito DCE para extração de filito antes do 

avanço do Depósito Controlado de Estéril. 

 

 

FOTO 5.2.1.6 – Mina Saivá com destaque para os diques de 

diabásio, de coloração cinza escuro, que cortam o corpo calcário, 

utilizado para produção de agregados para construção civil. 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 181 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

 

FOTO 5.2.1.7 – Mina Filito Itacuri, na qual se observam os blocos 

de filito dispersos, utilizados para fabricação de cimento. No topo 

do perfil ocorre o Argissolo Vermelho Amarelo. 

 

 

 

FOTO 5.2.1.8 – Afloramento de filito no interior da mata, em local 

onde se pretende ampliação da Mina Filito Itacuri. 
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FOTO 5.2.1.9 – Decapeamento realizado imediatamente a 

nordeste da Mina Saivá. A escavação expôs blocos 

arredondados de diabásio com processo avançado de 

intemperismo (esfoliação esferoidal). 

5.2.2. Geomorfologia 

A descrição geomorfológica regional do empreendimento onde se pretende a ampliação das 

Minas Saivá (calcário e diabásio), Filito Itacuri e do Depósito Controlado de Estéril, além da 

implantação das Minas Filito DCE e Argila 853, situadas na Unidade Rio Branco do Sul da 

VOTORANTIM CIMENTOS, se baseia no mapeamento geomorfológico do estado do Paraná, 

apresentado por MINEROPAR (2006). Conforme Santos et al. (2006) este mapeamento 

apoiou-se na metodologia proposta por Ross (1990). Este mapa foi elaborado na escala 

1:250.000, que permitiu a utilização dos três primeiros taxons, obtendo o seguinte resultado: 

- 1º taxon - foram identificadas quatro unidades Morfoestruturais, a saber: Cinturão Orogênico 

do Atlântico, Bacia Sedimentar do Paraná e Bacias Sedimentares Cenozoicas e 

Depressões Tectônicas; 

- 2º taxon - foram identificadas quatro unidades Morfoesculturais, a saber: Serra do Mar e 

Morros Isolados e Primeiro Planalto Paranaense; Segundo e Terceiro Planalto; Planície 

Litorânea e Flúvio-Marinhas e Planícies Fluviais; 

- 3º taxon - foram identificadas mais de cinquenta subunidades Morfoesculturais. 

Conforme o mapa geomorfológico elaborado pela MINEROPAR (2006), a área de estudo 

encontra-se inserida na morfoestrutura Cinturão Orogênico do Atlântico, moldado pelos vários 

ciclos geológicos, em especial a última reativação da crosta. Sua origem é poliorogênica, 

sendo constituído por um complexo de rochas que sofreram forte metamorfismo. Os grandes 
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ciclos de dobramentos de metamorfismo regional, falhamentos e extensivas intrusões deram 

origem a essa mega estrutura que atravessa o Brasil de sul-sudeste, do Rio Grande do Sul 

até o norte da Bahia.  

Quanto à morfoescultura, conforme se observa no mapa da FIGURA 5.2.2.1 (MINEROPAR, 

2006), o estado do Paraná é dividido morfologicamente em três planaltos, que são 

subdivididos em unidades menores de acordo com a litologia e cronologia. O município de Rio 

Branco do Sul se localiza no Primeiro Planalto Paranaense estando situado entre a Serra do 

Mar e o Segundo Planalto. Trata-se de unidade geomorfológica recente e modelada pelos 

afluentes do Rio Ribeira que entalharam um profundo vale. A porção profunda e recortada do 

Primeiro Planalto pode ser denominada de Região Serrana de Açungui, já que este é o 

principal agente modelador da paisagem (PMRBS, 2011). 

O município de Rio Branco do Sul abrange quatro das subunidades do Primeiro Planalto, a 

saber: no setor norte ocorre o Planalto Dissecado de Adrianópolis; no setor centro-oeste, o 

Planalto Dissecado do Alto Ribeira; na porção central, o Planalto Dissecado de Rio Branco do 

Sul; e na porção sul-sudeste abrange o Planalto de Tunas do Paraná (PMRBS, 2011). 

Destaca-se ainda que dentre as subunidades morfoesculturais do Primeiro Planalto, a área de 

estudo se localiza na porção sudoeste do Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul. A 

morfoestrutura constituída pelo escudo cristalino do Atlântico assenta-se em área com certa 

estabilidade tectônica, denominada de Plataforma Sul-Americana (ALMEIDA, 1967). No 

entanto, esta velha estrutura cristalina sofreu, no decorrer dos tempos, vários movimentos 

epirogenéticos, sendo que no período Cretáceo, época do auge da última e grande reativação 

da crosta, esse processo levou à exposição de diversas estruturas exumadas destacando-se 

antigos maciços graníticos que foram excessivamente rebaixados e expostos por sucessivos 

ciclos erosivos no decorrer de milhões de anos. 

As superfícies de aplainamento criadas pelos vários e sucessivos ciclos erosivos, 

principalmente os de idade pós-cretácea, têm grande expressão na configuração atual da 

paisagem e seu conhecimento é essencial para a compreensão das unidades morfológicas 

do relevo. O nivelamento pós-cretácio reafeiçoou as superfícies à medida que estas eram 

expostas, tendo destaque para a porção Sudeste do Brasil a superfície regional de 

aplainamento do Japi, ampliada e renomeada por Almeida (1975) de antéclise da Serra do 

Mar. 

Em boa parte desta região afetada por ciclos de erosão que deram feição ao relevo atual 

ocorreu um grande evento de caráter tectônico germanótipo, que coincidiu com a abertura do 

Atlântico, no qual foram reativados sistemas antigos de falhas e surgimento de blocos falhados 

e arcos. A reativação da crosta denominada de Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967 e 

1983) se configurou no evento tectono-estrutural mais importante para a configuração atual 

do relevo. 

O Planalto Atlântico, na porção que abrange o estado do Paraná caracteriza-se como uma 

região de terras altas, com predomínio de rochas cristalinas. Apresenta um modelado 

dominante com formas de topos convexos, alta densidade de drenagem e vales bem 

entalhados apresentando alto índice de dissecação, correspondendo ao domínio de mares de 

morros empregado por Ab’Sáber (1966a). 
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FIGURA 5.2.2.1- Mapa geomorfológico regional.  
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Em toda a área do Planalto Atlântico é possível distinguir variações fisionômicas regionais que 
possibilitam delimitar unidades geomorfológicas distintas, considerando as características 
geotectônicas, litológicas e estruturais, evidenciadas pelos sucessivos ciclos erosivos. O 
domínio do Planalto Atlântico paranaense comporta duas divisões: a Serra do Mar e Morros e 
o Primeiro Planalto Paranaense, no qual encontra inserida a área de estudo (MINEROPAR, 
2006). 

A morfoescultura denominada de Primeiro Planalto apresenta relativa uniformidade 
morfológica que foi entalhada sobre embasamento cristalino (como xistos, gnaisses, cortados 
por diques de pegmatitos e intrusões graníticas) e possui as estruturas mais antigas do estado 
paranaense e estas são formadas principalmente por rochas metamórficas. Na porção centro-
norte do Primeiro Planalto afloram rochas do Grupo Açungui modeladas pela intensa 
dissecação promovida pela drenagem da bacia do rio Ribeira, formando um relevo 
montanhoso, com altitudes que variam entre 400 m a 1.020 m e que em algumas localidades 

superam 1.200 m (CAMARGO e SPOLADORE, 2009 apud PMRBS, 2011). 

Ab’Sáber (1966b) assinalou que a região onde ocorre o Primeiro Planalto, especificamente no 
Alto Ribeira, é formado por “zonas serranas de forte amplitude topográfica, afetadas por 

penetração de vagas de erosão regressiva do Alto Ribeira e seus afluentes mais salientes1 
encontrando-se em nível geral do Primeiro Planalto, mas em que os talvegues estão 

encaixados por mais de duas centenas de metros” (p. 03). 

Conforme mencionado, o território municipal de Rio Branco do Sul está abrangido por quatro 
subunidades geomorfológicas principais: o Planalto Dissecado do Alto Ribeira, o Planalto 
Dissecado Rio Branco do Sul, Planalto Dissecado de Adrianópolis e o Planalto Dissecado de 
Tunas do Paraná. Estas subunidades caracterizam-se em terrenos altamente dissecados, 
com redes de drenagem competentes, relacionadas efetivamente aos coletores fluviais que 
compõem o alto curso do rio Ribeira, que esculpiram a morfologia atual ocorrente no Primeiro 
Planalto do Paraná e que, devido às suas diferenças litológicas, estruturais e pedológicas, dão 
feição as subunidades geomorfológicas distintas.   

A subunidade morfoescultural Planalto Dissecado do Alto Ribeira localiza-se nas cabeceiras 
do rio Ribeira e apresenta um índice de dissecação alto, ocupando uma área de cerca de 
102,60 km². Em geral, as vertentes apresentam perfis côncavos a retilíneos e os vales em V 
com forte entalhe. É um relevo fortemente influenciado pela estrutura com direção NW-SE, 
sob um conjunto litológico que compõe a Formação Votuverava que caracteriza a morfologia, 
com forte declividade nas vertentes e os topos dos morros apresentam forte convexidade e 
muitas vezes são planos e alongados (MINEROPAR, 2006 apud DAUNAISKI Jr., 2015).  

No Planalto Dissecado do Alto Ribeira as classes de declividade predominantes são: menor 
que 6% em uma área de 106,32 km², 12-30% em uma área de 280,03 km². O relevo apresenta 

um gradiente de 580 m com altitudes variando entre 440 e 1.020 m. As morfologias 
predominantes apresentam topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e côncavas e 
vales em “V” encaixado. A direção geral da morfologia é NW-SE, com maior influência no 
modelado da Suíte Monzo Granito (MINEROPAR, 2006). 

O Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul apresenta elevada dissecação. As classes de 
declividade predominantes são: menor que 6% em uma área de 185,75 km², 6-12% em uma 
área de 47,02 km², 12-30% em uma área de 192,78 km² e entre 30-47% em uma área de 
142,66 km² (MINEROPAR, 2006). O relevo do Planalto Dissecado de Rio Branco do Sul 

                                            
1 O rio Açungui assume importante função como agente modelador, enquadrando-se como um dos 

mais expressivos na dissecação do relevo no Primeiro Planalto. 
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apresenta um gradiente de 680 m com altitudes variando entre 500 e 1.180 m. As morfologias 
predominantes apresentam topos alongados, vertentes convexas e retilíneas e vales em “V” 
e a direção geral da morfologia é NW-SE. Este relevo foi modelado em rochas da Formação 
Votuverava (MINEROPAR, 2006). 

A subunidade morfoescultural Planalto Dissecado de Adrianópolis apresenta alta dissecação. 
As declividades predominantes são menores que 6% em uma área de 259,08 km² e de 12-
30% em uma área de 259,08 km². O relevo neste compartimento apresenta 1.060 m com 
altitudes que variam entre 340 e 1.400 m. As morfologias predominantes apresentam topos 
alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” aberto e seguem direção geral 
variando entre NW-SE e NE-SW, este relevo foi modelado em rochas da Formação 
Votuverava do Grupo Açungui (MINEROPAR, 2006). 

O Planalto Dissecado de Tunas do Paraná apresenta elevada dissecação e ocupa área de 
1.250,20 km². As declividades predominantes são menores que 6% em uma área de 

548,66 km² e de 12 e 30% em uma área de 437,58 km². O relevo neste compartimento 
apresenta gradiente de 760 m com altitudes que variam entre 640 e 1.400 m. As morfologias 
predominantes apresentam topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e vales em “V” 
encaixado e seguem direção geral variando entre NW-SE e NE-SW e modeladas em rochas 
da Formação Capiru (MINEROPAR, 2006). 

As maiores altitudes do município de Rio Branco do Sul atingem 1.300 m e são localizadas na 
porção leste do município e as menores altitudes compreendem 320 m e ocorrem na porção 
noroeste do município. A sede urbana localiza-se em grande parte entre 880 e 900 m de 
altitude e, nos arredores do perímetro urbano, aumenta, chegando à 1120 m (PMRBS, 2011). 

A área de estudo encontra-se inserida no Planalto Dissecado Rio Branco do Sul. Nesta área, 
os agentes modeladores esculpiram o relevo em rochas do Grupo Votuverava, especialmente 
filitos, calcários e diabásios, que compõem o conjunto litológico Saivá (FIORI e GASPAR, 
1993). 

Na área de estudo prevalecem dois compartimentos morfológicos distinguíveis, principalmente 
pelo condicionamento litológico entre os filitos, posicionados nos setores oeste e sul, e os 
calcários cortados por diques de rocha básica ocorrentes no setor leste, entre os filitos. Estes 
dois compartimentos morfológicos são irrigados por densa rede de drenagem que corre em 
direção predominante sul, afluindo para o rio Abaixo, que compõe parte das cabeceiras do rio 
Açungui, importante bacia hidrográfica que possui expressiva influência na dissecação de boa 
parte do planalto por onde ele atravessa. 

Na porção oeste e sul do empreendimento proposto, onde se encontram as áreas destinadas 
à ampliação do depósito de estéril e da Mina Filito Itacuri e implantação das Minas Filito DCE 
e Argila 853, as formas de relevo são formadas por morros com topos plano convexos e 

vertentes com declividades que alcançam 20°. Os vales são bem entalhados, formados por 
densa rede de drenagem, que entalhou vales fechados em formato de V, composta por canais 
de primeira ordem e regime intermitente, em sua maioria. Os morros possuem topos com 
baixa declividade e encontram-se em um patamar mais rebaixado em relação ao setor leste, 
onde corre o calcário. A amplitude topográfica alcança valores em torno de 120 m, com as 
maiores altimetrias em torno de 970 m e os vales mais entalhados podem apresentar cotas 
em torno de 850 m de altitude. As distâncias interfluvias são pequenas, comprovando o forte 
entalhamento das drenagens. 

O setor leste, onde se localiza a Mina Saivá, apresenta morros ligeiramente mais elevados e 
com topos convexos mais amplos, com presença de colos e declividades em torno de 15° e 
vales bem entalhados, porém, com mais abertos quando comparados ao setor oeste. São 
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terrenos esculpidos por uma rede de drenagem com densidade média, com cursos d’agua 
mais expressivos, com regime perene e, portanto, ação morfogenética mais efetiva na 
esculturação do relevo. Não é raro que os topos atinjam altitudes superiores a 1.000 m e que 
a amplitude topográfica possa ultrapassar os 200 m, tendo sua menor cota relacionada ao 
fundo de vale do rio Abaixo, imediatamente a sul da lavra atual da Mina Saivá. 

Na área de estudo também ocorrem feições cársticas devido ao processo de dissolução do 
calcário, entretanto, é um carste pouco desenvolvido, tendo sido identificados quatro 
cavidades naturais subterrâneas (PROMINER, 2016) que fazem parte de estudo de 
caracterização e determinação do grau de relevância, que se encontra apresentado no 
ANEXO 6.6. Estas cavidades encontram-se a leste da Mina Saivá a cerca de 300 m de área 
de ampliação pretendida. Nas porções norte, onde a ampliação será mais significativa, não 
foram identificadas feições cársticas que apontassem para a ocorrência de cavidades, apenas 
dissoluções pontuais em afloramentos a norte da cava atual e uma semi dolina em meio a 

pastagem. 

Merecem destaque na área de estudo as morfologias criadas por ação humana, denominadas 
de morfologia antropogênicas (Rodrigues, 2005). Estas morfologias se configuram nas áreas 
de extração mineral e deposição de material estéril e que possuem relevância quando 
analisadas como formas de relevo criadas por processos industriais diversos. 

o Depósito de Material Estéril, constituído por empilhamento de rochas e material 
terroso advindos da mina de calcário. Formado por rochas e solos que não se 
constituem como minério, motivo pelo qual são empilhados de forma controlada em 
área adjacente a mina de calcário. A morfologia desta área é composta por topos planos 
e taludes inclinados, com declividade controlada, garantindo controle geotécnico. O 
empilhamento é realizado de forma que a base do depósito possui a maior área onde 
o empilhamento ocorre de baixo para cima. Esta configuração garante maior 
estabilidade, aproveitamento da área e conformação final de uma forma com bases 
amplas e topos estreitos. 

o Mina Saivá é importante morfologia antropogênica onde ocorre a extração de rocha 
calcária. A cava da Mina Saivá é formada por paredes em rocha com estabilidade 
controlada. São taludes em rocha sã formados por ação do desmonte por explosivos 
onde sua conformação mais comum é em forma de escada e o piso da área de extração 
configura-se em uma área plana. Essa configuração garante estabilidade, maior 
aproveitamento do minério em seus diversos teores (planejamento de lavra) e permitem 
o deslocamento de máquinas e veículos por toda área de extração através dos cortes 
em rocha sã (bermas e taludes). 

o Mina Filito Itacuri estrutura formada por local de extração de filito rico em solo argiloso 

(Argissolo), utilizado na fabricação de cimento. Esta área é formada por paredes 
sustentadas por rocha filítica e sua extração ocorre com uso de escavadeiras. É uma 
área com taludes altos em solo e filito com inclinação controlada que ocorre no limite 
da cava. No interior da cava o processo de extração ocorre por meio de escavadeiras 
e gera pequenas paredes de rocha que são desagregadas por ação mecânica.  

Nas FIGURAS 5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.2.2.4 estão apresentados os mapas clinográfico, 
hipsométrico e geomorfológico, respectivamente. Nestes documentos cartográficos é possível 
distinguir os dois setores descritos para área de estudo. 

As FOTOS 5.2.2.1 a 5.2.2.10 ilustram o relevo ocorrente na área estudo, especialmente 
relativo às ampliações pretendidas para o empreendimento. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 188 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 



m E

m N

³

FONTE: COMEC, 1976, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO - REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, FOLHAS SG-22-X-D-II-SE-A (355), SG-22-X-D-II-SE-B (356), SG-22-X-D-II-SE-C (357) E SG-22-X-D-II-SE-D (358),
ESCALA ORIGINAL 1:10.000; TOPOGRAFIA DE DETALHE DA MINA SAIVÁ, DATADA DE 22/07/2020; TOPOGRAFIA DE DETALHE DO DEPÓSITO DE ESTÉRIL, DATADA DE 19/03/2019.

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000 FUSO 22 SUL

0 500 1.000250 m

LEGENDA
RODOVIA
ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
CURVAS DE NÍVEL
CURSO D'ÁGUA PERENE
CURSO D'ÁGUA INTERMITENTE
CURSO D'ÁGUA EFÊMERO
CURSO D'ÁGUA CANALIZADO

LIMITES

D

D

DPROPRIEDADE
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA FILITO DCE
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA FILITO ITACURI
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA ARGILA 853
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA SAIVÁ
PIT FINAL DO DEPÓSITO CONTROLADO DE ESTÉRIL
ÁREA DE ESTUDO DO MEIO FÍSICO E BIÓTICO

ELEVAÇÃO (m)
1150 - 1200
1100 - 1150
1050 - 1100
1000 - 1050
950 - 1000
900 - 950
850 - 900
800 - 850
750 - 800
740 - 750

D

D
D

DD
D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

DD

DDD

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D D

D
D

D D

D

D

D

D
D

D
D

D D D D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD
D

D

D

D

DCE

MINA
SAIVÁ

MINA
ARGILA

853

MINA
FILITO
DCE

MINA
FILITO

ITACURI

975

90
0

90
0

925 875

92
5

850
95

0

975

925

90
0

1000
900900975

85
0

900

900

1025

875

950

875

82
5

87
5

950
950

95
0950

82
5

950

87
5

82
5825

95
0

975

10
00

975

950

95
0

975975

900

975

850

900

875

950

875

850 925

950

90
0

925

925

925

975

925
92

5

100
0

97
5

97
5

900

1025

975

925

950
950

950

975

1175

950

975
950 950

850

950

1175

950

950

90
0

100
0

92
5

900

102
5

950

875

925

10
00

900

975

975

1150 10
25

1150

875

10
00

975

900

850

95
0

1000

1025

975
925

1000

1150

10
00

1125

925

900

95
0

875

875

975950

850
950

950

95
0

102
5

925

1000
925

925900

900

950

1000

1100

925

1000

1125

85
0

1100

925

850

900

1000

1000

85
0

85
0

950

950

90
0

900

900

1000

900

975

975

1075 1000

97
5

850

92
5

975

975

900

950

85
0

975

1000

1025

975

1000

975

875

1000

900
950

875

875

1125

1000

1000

875

925

850

950

1000

925

950

875

875

950

1125

85
0

85
0

900

900

97
5

1000

1025

925

975

92
5

925

925

975

950

1025

950

950

825

1000

920

10
00

950

975

925

950

750

975

925

925

925

950

1025

925

87
5 85
0

1000

925

1000

975

900

775

950

900

975

1000
950

800

1025

875
975

875

900

950

900

850
925

900 975

825

97
5

1000

1000

1100

975

85
0

950

820

82
0

900

10
75

85
0

97
5

92
5

850

97
5

925

900

875

850

975

1050 925

875

92
5

900

900

950

875

925

875

950

95
0

875

925

950

900

963 10
11935

936

100
9

965

889
864

904

972

874

94
8

935

918

Có
r re

go
Saivá

Ribeirã
oR

io Bra n c o

Rio A b aixo

Rio Abaixo

Rio Abaixo

Estrada do Calcário (PR-092)

Rodovia Parigot de Souza(P R-09 2)

666.000 667.500 669.000

7.213.500

7.215.000

7.216.500

7.218.000

VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

MAPA HIPSOMÉTRICO

CIRO TERÊNCIO RUSSOMANO RICCIARDI

1:20.000 FIGURA 5.2.2.2

0600871181

ø - 18/12/2020

Rua França Pinto, 1233 | CEP 04016-035 | Vila Mariana | São Paulo-SP 
 (11) 5571-6525 | prominer@prominer.com.br

www.prominer.com.br

Cliente:

Projeto:

Título:

Responsável Técnico:

Escala: Documento Nº:

CREA Nº:

Revisão:

P R O M I N E R
P R O J E T O S   L T D A

Formato de impressão A3



PROMINER
PROJETOS  LTDA 190 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

  



m  E

m  N

³

FONTE: COMEC, 1976, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO - REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, FOLHAS SG-22-X-D-II-SE-A (355), SG-22-X-D-II-SE-B (356), SG-22-X-D-II-SE-C (357) E SG-22-X-D-II-SE-D (358),
ESCALA ORIGINAL 1:10.000; TOPOGRAFIA DE DETALHE DA MINA SAIVÁ, DATADA DE 22/07/2020; TOPOGRAFIA DE DETALHE DO DEPÓSITO DE ESTÉRIL, DATADA DE 19/03/2019.

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000 FUSO 22 SUL

0 500 1.000250 m

LEGENDA
RO DO VIA
ESTRADA NÃO  PAVIMENTADA
CURVAS DE NÍVEL
CURSO  D'ÁGUA PERENE
CURSO  D'ÁGUA INTERMITENTE
CURSO  D'ÁGUA EFÊMERO
CURSO  D'ÁGUA CANALIZ ADO

LIMITES

D

D

DPRO PRIEDADE
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA FILITO  DCE
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA FILITO  ITACURI
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA ARGILA 853
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA SAIVÁ
PIT FINAL DO  DEPÓSITO  CO NTRO LADO  DE ESTÉRIL
ÁREA DE ESTUDO  DO  MEIO  FÍSICO  E BIÓTICO

DECLIVIDADE (°)
≤ 6
6 - 15
15 - 20
20 - 30
30 - 45
≥  45

D

D
D

DD
D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

DD

DDD

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D D

D
D

D D

D

D

D

D
D

D
D

D D D D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD
D

D

D

D

DCE

MINA
SAIVÁ

MINA
ARGILA

853

MINA
FILITO
DCE

MINA
FILITO

ITACURI

975

90
0

90
0

925 875

92
5

850
95

0

975

925

90
0

1000
900900975

85
0

900

900

1025

875

950

875

82
5

87
5

950
950

95
0950

82
5

950

87
5

82
5825

95
0

975

10
00

975

950

95
0

975975

900

975

850

900

875

950

875

850 925

950

90
0

925

925

925

975

925
92

5

100
0

97
5

97
5

900

1025

975

925

950
950

950

975

1175

950

975
950 950

850

950

1175

950

950

90
0

100
0

92
5

900

102
5

950

875

925

10
00

900

975

975

1150 10
25

1150

875

10
00

975

900

850

95
0

1000

1025

975
925

1000

1150

10
00

1125

925

900

95
0

875

875

975950

850
950

950

95
0

102
5

925

1000
925

925900

900

950

1000

1100

925

1000

1125

85
0

1100

925

850

900

1000

1000

85
0

85
0

950

950

90
0

900

900

1000

900

975

975

1075 1000

97
5

850

92
5

975

975

900

950

85
0

975

1000

1025

975

1000

975

875

1000

900
950

875

875

1125

1000

100
0

875

925

850

950

1000

925

950

875

875

950

1125

85
0

85
0

900

900

97
5

1000

1025

925

975

92
5

925

925

975

950

1025

950

950

825

1000

920

10
00

950

975

925

950

750

975

925

925

925

950

1025

925

87
5 85
0

1000

925

1000

975

900

775

950

900

975

1000
950

80
0

1025

875
975

875

900

950

900

850

925

900 975

825

97
5

1000

1000

1100

975

85
0

950

820

82
0

900

1075

85
0

97
5

92
5

850

97
5

925

900

875

850

975

1050 925

875

92
5

900

900

950

875

925

875

950

95
0

875

925

950

900

963 10
11935

936

100
9

965

889
864

904

972

874

94
8

935

918

Có
r re

go
Saivá

Ribeirã
oR

io Bra n c o

Rio Abaixo

Rio Abaixo

Rio Abaixo
Es

trad
a do Calcá rio

(P
R-0

92)

Rodovia Parigot de Souza (PR-092)

666.000 667.500 669.000

7.213.500

7.215.000

7.216.500

7.218.000

VO TO RANTIM CIMENTO S S.A.

ESTUDO  DE IMPACTO  AMBIENTAL - EIA

MAPA CLINO GRÁFICO

CIRO  TERÊNCIO  RUSSO MANO  RICCIARDI

1:20.000 FIGURA 5.2.2.3

0600871181

ø - 18/12/2020

Rua  Fra nça  Pinto, 1233 | CEP 04016-035 | Vila  Ma ria na  | São Pa ulo-SP 
(11) 5571-6525 | prom ine r@prom ine r.com .b r

ww w.prom ine r.com .b r

Clie nte :

Proje to:

Título:

Re sponsáve l Técnico:

Esca la : Docum e nto Nº:

CREA Nº:

Re visão:

P R O M I N E R
P R O J E T O S   L T D A

Form a to de  im pre ssão A3



PROMINER
PROJETOS  LTDA 192 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

  



m E

m N

³

FONTE: COMEC, 1976, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO - REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, FOLHAS SG-22-X-D-II-SE-A (355), SG-22-X-D-II-SE-B (356), SG-22-X-D-II-SE-C (357) E SG-22-X-D-II-SE-D (358),
ESCALA ORIGINAL 1:10.000; TOPOGRAFIA DE DETALHE DA MINA SAIVÁ, DATADA DE 22/07/2020; TOPOGRAFIA DE DETALHE DO DEPÓSITO DE ESTÉRIL, DATADA DE 19/03/2019.

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000 FUSO 22 SUL

0 500 1.000250 m

LEGENDA
RODOVIA
ESTRADA NÃO PAVIMENTADA
CURVAS DE NÍVEL
CURSO D'ÁGUA PERENE
CURSO D'ÁGUA INTERMITENTE
CURSO D'ÁGUA EFÊMERO
CURSO D'ÁGUA CANALIZADO

D

DD

D

DD PROPRIEDADE
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA FILITO DCE
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA FILITO ITACURI
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA ARGILA 853
PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA SAIVÁ
PIT FINAL DO DEPÓSITO CONTROLADO DE ESTÉRIL
ÁREA DE ESTUDO DO MEIO FÍSICO E BIÓTICO

GEOMORFOLOGIA
MORFOLOGIA ORIGINAL

1- RELEVO DE DEGRADAÇÃO FORMADO POR MORROS COM TOPOS
PLANOS QUE POSSUEM ALTITUDES QUE VARIAM DE 850 A 1010 M.
POSSUEM VERTENTES INCLINADAS COM PERFIS  CÔNCAVOS A
RETILÍNEOS NO TERÇO INFERIOR E CONVEXOS NO TERÇO SUPERIOR.
A REDE HIDROGRÁFICA APRESENTA ALTA A MÉDIA DENSIDADE DE
DRENAGEM. O MODELADO DO TERRENO É SUSTENTADO POR FILITO.
2- RELEVO DE DEGRADAÇÃO FORMADO POR MORROS COM TOPOS
PLANO-CONVEXO QUE POSSUEM ALTITUDES QUE VARIAM DE 850 A
1030M. POSSUEM VERTENTE INCLINADAS COM VALES BEM
ENTALHADOS COM PERFIS CÔNCAVOS NO TERÇO INFERIOR E
CONVEXOS A RETILÍNEOS NO TERÇO SUPERIOR. A REDE
HIDROGRÁFICA APRESENTA MÉDIA A BAIXA DENSIDADE DE DRENAGEM.
O MODELADO DO TERRENO É SUSTENTADO POR CALCÁRIO.
3- RELEVO DE AGRADAÇÃO RESTRITO A PEQUENOS TRECHOS
DE FUNDO DE VALE PLANOS ONDE SE FORMAM TRECHOS
PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO CIRCUNSCRITAS A LOCAIS COM
DECLIVIDADES INFERIORES A 6%.

MORFOLOGIA ANTROPOGÊNICA
1- CAVA DE CALCÁRIO DA MINA SAIVÁ, COM TALUDES
EM ROCHA.
2- DEPÓSITO DE MATERIAL ESTÉRIL, COMPOSTOS POR SOLO,
ALTERITA E ROCHA EM FORMATO DE PILHAS CONTROLADAS
QUE ATERRAM MORROS E FUNDOS DE VALE.
3- LAVRA DE FILITO ITACURI PARA EXTRAÇÃO DE ARGILA,
FORMADO POR TALUDES EM SOLO NAS CAMADAS
SUPERFICIAIS E ROCHA INTEMPERIZADA (FILITO) NOS
TALUDES QUE ATINGEM CERCA DE 10M.
4- ÁREA DE APOIO À MINERAÇÃO (BRITAGEM E EDIFICAÇÕES).

D

D
D

DD
D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

DD

DDD

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D D

D
D

D D

D

D

D

D
D

D
D

D D D D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD
D

D

D

D

D

D
D

DD
D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

DD

DDD

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D D

D
D

D D

D

D

D

D
D

D
D

D D D D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD
D

D

D

D

DCE

MINA
SAIVÁ

MINA
ARGILA

853

MINA
FILITO
DCE

MINA
FILITO

ITACURI

975

90
0

90
0

925 875

92
5

850
95

0

975

925

90
0

1000
900900975

85
0

900

900

1025

963 10
11935

936

100
9

965

889
864

904

972

874

94
8

935

918

875

950

875

82
5

87
5

950
950

95
0950

82
5

950

87
5

82
5825

95
0

975

10
00

975

950

95
0

975975

900

975

850

900

875

950

875

850 925

950

90
0

925

925

925

975

925
92

5

100
0

97
5

97
5

900

1025

975

925

950
950

950

975

1175

950

975
950 950

850

950

1175

950

950

90
0

100
0

92
5

900

102
5

950

875

925

10
00

900

975

975

1150 10
25

1150

875

100
0

975

900

850

95
0

1000

1025

975
925

1000

1150

10
00

1125

925

900

95
0

875

875

975950

850
950

950

95
0

102
5

925

1000
925

925900

900

950

1000

1100

925

1000

1125

85
0

1100

925

850

900

1000

1000

85
0

85
0

950

950

90
0

900

900

1000

900

975

975

1075 1000

97
5

850

92
5

975

975

900

950

85
0

975

1000

1025

975

1000

975

875

1000

900
950

875

875

1125

1000

100
0

875

925

850

950

1000

925

950

875

875

950

1125

85
0

85
0

900

900

97
5

1000

1025

925

975

92
5

925

925

975

950

1025

950

950

825

1000

920

10
00

950

975

925

950

750

97
5

925

925

925

950

1025

925

87
5 85
0

1000

925

1000

975

900

775

950

900

975

1000
950

800

1025

875
975

875

900

950

900

850

925

900 975

825

97
5

1000

1000

1100

975

85
0

950

820

82
0

900

1075

85
0

97
5

92
5

850

97
5

925

900

875

850

975

1050 925

875

92
5

900

900

950

875

925

875

950

95
0

875

925

950

900

Có
r re

go
Saivá

Ribeirã
oR

io Bra n c o

Rio Abaixo

Rio Abaixo

Rio Abaixo

Estrada do Calc
ár

io (PR-0 9 2
)

R odovia P arigot de Souza (PR-092)

Estrada da Represa

4
4

4

4

4
4

3

2

1

666.000 667.500 669.000

7.213.500

7.215.000

7.216.500

7.218.000

VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

MAPA GEOMORFOLÓGICO LOCAL

CIRO TERÊNCIO RUSSOMANO RICCIARDI

1:20.000 FIGURA 5.2.2.4

0600871181

ø - 18/12/2020

Rua França Pinto, 1233 | CEP 04016-035 | Vila Mariana | São Paulo-SP 
 (11) 5571-6525 | prominer@prominer.com.br

www.prominer.com.br

Cliente:

Projeto:

Título:

Responsável Técnico:

Escala: Documento Nº:

CREA Nº:

Revisão:

P R O M I N E R
P R O J E T O S   L T D A

Formato de impressão A3



PROMINER
PROJETOS  LTDA 194 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FOTO 5.2.2.1 – Mina Saivá, a maior mina de calcário para fabricação de cimento do Brasil 

que possui atualmente cerca de 1,5 km de extensão, na direção SW-NE. Localiza-se no setor 

leste da área de estudo. Ao fundo, há morros que compõem a unidade Planalto Dissecado 

Rio Branco do Sul e que atingem cerca de 1.200 m. Observar a cava em sua conformação 

atual com taludes em rocha. 

 

 

FOTO 5.2.2.2 – Vista da porção nordeste da Mina Saivá, no trecho em que será realizada a 

ampliação mais significativa da área de lavra de calcário. 
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FOTO 5.2.2.3 – Vista, de norte para sul, da área pretendida para ampliação das Minas Filito 
Itacuri e implantação da Mina Filito DCE e ampliação do Depósito Controlado de Estéril. É 
possível observar ao fundo a Mina Saivá e o relevo mais alto do setor leste. Em primeiro plano, 
visualiza-se a Mina Filito Itacuri em patamar mais rebaixado no setor oeste. 
 

 

FOTO 5.2.2.4 – Vista do setor oeste da área pretendida para ampliação da Mina Filito Itacuri 

e Filito DCE e do Depósito Controlado de Estéril. Em primeiro plano, observa-se a morfologia 

constituída por morros com topos convexos, com vales bem entalhados. Na foto há a 

identificação das estruturas existentes na área de estudo onde se pretende a ampliação. 

Mina Filito DCE e 

Depósito Controlado 

de Estéril 

Mina Saivá 

Mina Filito Itacuri 

SETOR OESTE 
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FOTO 5.2.2.5 – Vista a partir do piso atual da lavra da Mina Filito 

Itacuri que após exaurimento será aterrada com a ampliação do 

Depósito Controlado de Estéril. Ao fundo os taludes no limite da 

área extração, com altura e inclinação garantindo a estabilidade 

dos taludes. 

 

 

FOTO 5.2.2.6 – Vista, a partir do depósito de estéril, na qual é 

possível observar a área pretendida para implantação da Mina 

Filito DCE e sua ampliação, na direção oeste. 
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FOTO 5.2.2.7 – Vista, a partir da área de ampliação da Mina 

Saivá, para a porção nordeste do avanço da mina. Observar 

trecho decapeado, com presença de rocha calcaria e intrusões 

de diabásio. 

 

 

FOTO 5.2.2.8 – Detalhe da foto anterior mostrando blocos de 

diabásio, em processo de intemperismo avançado. É possível 

observar a decomposição esferoidal nos blocos. 
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FOTO 5.2.2.9 – Área pretendida para o avanço da Mina Saivá. 

Neste local afloram blocos de calcário com dissolução incipiente, 

com ausência de cavidades. 

 

 

FOTO 5.2.2.10 – Uma das quatro pequenas cavidades 

identificadas nos estudos espeleológicos, localizadas a leste da 

área de ampliação pretendida na Mina Saivá, associada a um 

curso d’água que drena a cerca de 300 m dos limites de 

ampliação do empreendimento. 
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5.2.3. Pedologia 

O solo é conceituado como um meio organizado, dinâmico e em constante evolução, sendo 

resultado da relação entre seus fatores de formação (LEPSCH, 2018). Segundo Jenny (1941), 

o solo poderia ser representado por “s = f (cl, mo, or, rl, t )”, onde o solo (s) se caracteriza 

como uma síntese paisagística sobre a superfície terrestre, pois está na área de contato entre 

clima (cl), material de origem (mo - rochas e depósitos), organismos (or - fauna, flora e 

atividade humana) e formas de relevo (rl), ao longo do tempo (t). 

Em outros termos, na escala local o solo representa, de modo sincrônico e diacrônico, a 

interação de diferentes elementos naturais e sociais, por isto se configura como um importante 

objeto de investigação em estudos aplicados, que normalmente são direcionados ao uso e 

ocupação da terra (QUEIROZ NETO, 1984). Além disso, o estudo do solo auxilia na análise e 

correlação de informações em outros campos das geociências, que tenham por objetivo 

demostrar as interações entre formas de relevo, tipos de solos e processos biogeoquímicos 

(BOULET, 1992; QUEIROZ NETO, 2002), ou aplicar esse conhecimento no zoneamento da 

superfície a partir das potencialidades e fragilidades do ambiente (TRICART, 1977, 1980; 

TRICART e KIEWIETDEJONGE, 1992; OLIVEIRA, 2008; ROSS, 1992, 2009). 

O solo é um recurso natural utilizado pela sociedade desde a pré-história, e sua importância 

para a humanidade aumentou ao longo do tempo, desde a passagem da cultura caçadora-

coletora para o modo de vida sedentário, agrícola e industrial (LEPSCH, 2018). A importância 

vital deste recurso fica evidente quando analisamos os tipos de uso desenvolvidos pela 

sociedade, que são direcionados, principalmente, à produção de bens e a criação de 

assentamentos (QUEIROZ NETO, 1984). 

O estudo dos solos da área de estudo adotou ideias presentes no escopo teórico-

metodológico da Análise Estrutural da Cobertura Pedológica que aborda os solos como um 

continuum espacial e uma síntese da dinâmica paisagística em diferentes escalas (BOULET 

et al., 1982 a, 1982 b, 1982 c; RUELLAN e DOSSO, 1993). Esta abordagem pressupõe a 

análise integrada e multiescalar dos elementos naturais (rochas, solos, relevo, vegetação 

etc.), com o objetivo de compreender as relações da distribuição espacial e a evolução dos 

materiais encontrados em superfície, as formas de relevo e os processos de intemperismo, 

pedogênese e morfogênese. 

As formas de relevo e o padrão de drenagem são os mais consistentes e confiáveis 

indicadores dos tipos de solo. A morfologia do terreno controla em muitos aspectos a 

distribuição do solo na paisagem. Muitas diferenças marcantes entre os tipos de solo são 

evidenciadas pela variação topográfica (posição e forma da vertente) juntamente com a 

variação do microclima, pedogênese e processos geológicos e geomorfológicos de superfície, 

demonstrando que as propriedades do solo variam lateralmente com a morfologia do terreno 

(BIRKELAND, 1984; DANIELS e RICHARD, 1992). 

Oliveira (2011) considera que o principal elemento do relevo que influencia na formação do 

solo é a morfologia, controlando a ação direta da água que infiltra e escoa no solo, atuando 

decisivamente na sua formação e na modelagem dos terrenos. As formas de relevo 

condicionam e regulam os movimentos da água ao longo da vertente, tanto nas superfícies 

como no interior do solo. Queiroz Neto (2010) assinalou que a vertente é uma forma 

geomorfológica essencial que interfere diretamente na pedogênese, condicionando a 

circulação e ação da água. Uma parte da água infiltrada participa da evapotranspiração, 

possibilitando a existência de um ciclo natural dos elementos; outra parte atinge os lençóis, 
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acarretando transporte, migração e exportação de elementos; haveria uma ação direta da 

morfogênese, pois essa água pode determinar a ação de movimentos de matéria. 

O estado do Paraná apresenta uma grande diversidade no que tange aos aspectos da 

geologia, da cobertura vegetal e do relevo. A interação da geologia, relevo, cobertura vegetal, 

juntamente com aspectos climáticos e alta densidade de drenagem aos quais está 

condicionado o território paranaense, possibilitaram a formação de suas classes de solos 

mostrados na FIGURA 5.2.3.1 e listados a seguir: Latossolos (L), Neossolos (R) Argissolos 

(P) Nitossolos (N) e Cambissolos (C), Gleissolos (G) Espodossolo (E) Organossolo (O) 

(BHERING et al., 2007). 

 

FIGURA 5.2.3.1 – Gráfico com as porcentagens dos solos 

distribuídos no estado do Paraná. 

Fonte: BHERING, et al., 2007. 

 

Segundo consta no mapa pedológico do estado do Paraná, Folha MI-514, escala 1:250.000 

(BHERING et al., 2007), na região de Rio Branco do Sul há uma diversidade de classes de 

solo. Essa heterogeneidade pedológica está relacionada à variedade de rochas, amplitude do 

relevo, declividade e rede hidrográfica, especialmente. Assim, identificou-se que a classe 

dominante no território municipal e arredores é a dos Cambissolos Háplicos que se 

sobressaem nos relevos com declividade mais acentuadas, nas serras e morros altos com 

vertentes bem entalhadas e íngremes. Muitas vezes eles ocorrem em associação aos 

Neossolos Litólicos. 

Os Argissolos formam outra classe com ocorrência expressiva, que dominam parte do 

território do município, onde o relevo é menos expressivo, porém com declividade suficiente 

para que sejam promovidos processos pedogenéticos de migração de argila, devido ao 

aumento de água no sistema, principalmente.  
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De ocorrência menos expressiva, porém com manchas significativas, os Nitossolos ocorrem 

vinculados aos calcários e rochas básicas, sobretudo diabásios em forma de diques. Ocorrem 

em relevo de morros altos, com perfis policonvexos e vertentes com média declividade, quase 

sempre abaixo de 30%. 

Por fim, ocorrem manchas localizadas de Latossolos Brunados, solos hidromórficos em 

planícies de inundação restritas (gleissolos em sua maioria) e manchas significativas de 

afloramentos rochosos em morros altos com topos proeminentes, cristas e vertentes com alta 

declividade, com destaque para porção norte do município, ao longo das vertentes drenadas 

pelo rio Açungui. 

O mapa pedológico regional está apresentado na FIGURA 5.2.3.2. 
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FIGURA 5.2.3.2 - Mapa pedológico regional.  
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5.2.3.1. Tipos de solo na área de estudo 

Nos dias 21 a 26 de junho de 2020 foram realizados os levantamentos de campo ao longo de 

toda a área de estudo, com o objetivo de reconhecer e caracterizar os solos que ali ocorrem.  

Os solos que compõem a área de estudo caracterizam-se pela ocorrência de classes 

pedológicas que têm sua gênese relacionada ao embasamento rochoso, o relevo e quantidade 

de água no sistema, principalmente. Nos locais de ocorrência de calcários e diabásios, onde 

o relevo é formado por morros altos e convexos, formam-se majoritariamente os Nitossolos, 

já nos locais onde dominam filitos em morros menos pronunciados, mas com vales bem 

entalhados, há predominância de Argissolos por vezes associado à Cambissolos.  

Nas áreas destinadas à ampliação do depósito de estéril e das minas de filito, predominam os 

filitos que sustentam morros convexos com vales bem entalhados pela drenagem. Neste 

embasamento formam-se majoritariamente solos Argissolos Vermelhos Amarelos e 

secundariamente Cambissolos Háplicos. 

Nos setores onde se pretende a ampliação da cava de calcário, há predomínio de dois tipos 

de rocha: o calcário predominante e o diabásio que ocorre em forma de diques que cortam 

transversalmente o corpo encaixante. Neste trecho o relevo é mais íngreme, com declividades 

mais acentuadas e vales mais profundos, especialmente na porção leste onde foram 

identificadas cavidades no calcário. Nesta morfologia predomina o Nitossolo, produto do 

intemperismo, sobretudo das rochas básicas. 

Nos locais destinados à ampliação do depósito de estéril e das minas de filito (Filito Itacuri, 

Filito DCE e Argila 853), onde ocorrem filitos, a morfologia é marcada por morros com perfis 

convexos no topo e vertentes com declividade menos expressiva no terço superior e fundos 

de vale entalhados com gradientes elevados nas cabeceiras. Nestes setores sobressai a 

classe do Argissolo Vermelho Amarelo associado ao Cambissolo Háplico. 

Com o objetivo de realizar o diagnóstico pedológico da área de estudo, desenvolveu-se o 

levantamento semidetalhado dos tipos de solo em campo, como indicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). Para o estudo dos solos foram realizados 

caminhamentos livres ao longo da área privilegiando áreas abertas como cortes em estrada e 

acessos e áreas com movimentação de terra na área de estudo, visando analisar pontos que 

privilegiassem um perfil do topo do interflúvio ao fundo de vale, estabelecendo relações sobre 

as distribuições espaciais do material de origem, modelado de relevo e solos (BOULET et al., 

1982 a). 

Foram observados, no total, 3 (três) pontos para caracterização pedológica no interior da área 

de estudo, onde se procedeu a descrição e análise geral da localização, situação e 

características dos materiais e modelado. Deste montante, dois foram escolhidos como 

representativos dos tipos de solos da área e foram estudados em detalhe, a partir da descrição 

de aspectos morfológicos. 

A descrição dos perfis de solo e a coleta de amostras seguiu as indicações de Santos et al. 

(2016), com o objetivo de detalhar características morfológicas para posterior classificação 

taxonômica no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2018). 

O mapeamento pedológico detalhado da área de estudo foi elaborado na escala 1:20.000.  
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Tendo em vista as características observadas em campo e obtidas nos materiais cartográficos 

consultados e devido à homogeneidade pedológica que caracteriza a área de estudo, foram 

identificadas duas classes de solos para área de estudo, classificadas até o 2º nível categórico 

(Subordem) e agrupadas em uma associação complexa, sendo divididos em Argissolo 

Vermelho Amarelo com associação complexa com Cambissolos Háplicos e Nitossolo 

Vermelho conforme pode ser observado no mapa pedológico de detalhe, apresentado na 

FIGURA 5.2.3.1.1 3 foi feita a caracterização de cada classe de solo mapeada na área de 

estudo.  

Com base na pesquisa bibliográfica, com destaque para BHERING et al., (2007) associada 

ao trabalho de campo obteve-se como produto o mapa pedológico local semidetalhado, na 

escala 1:20.000, que é apresentado na FIGURA 5.2.3.2 e representa a distribuição espacial 

dos tipos de solos classificados até o 2º nível categórico do SiBCS. 

Segundo a Embrapa (2018, p. 116), os “Argissolos são solos constituídos por material mineral, 

apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade 

baixa ou com argila de atividade alta desde que conjugada com saturação por bases baixa ou 

com caráter alumínico na maior parte do horizonte B, e satisfazendo ainda aos seguintes 

requisitos:  

a) Horizonte plíntico, se presente, não satisfaz aos critérios para Plintossolos;  

b) Horizonte glei, se presente, não satisfaz aos critérios para Gleissolos”.  

Os Cambissolos Háplicos são solos que apresentam restritas características diagnosticas, 

sendo a principal a presença do horizonte B incipiente com discreta diferenciação entre 

horizontes e presença de fragmentos de rocha no perfil (LEPSCH, 2011). 

A distribuição espacial destes solos nos limites da Área de Estudo está associada ao processo 

de intemperismo químico sobre os filitos, que em setores com declividade média (cerca de 

30%), formam-se mantos de solos expressivos e argilosos, onde sobressaem a classe do 

Argissolos Vermelho Amarelos. Por outro lado, nos setores com declividade mais acentuada, 

onde os processos morfogenéticos são mais efetivos que a pedogênese, os Cambissolos são 

mais frequentes.  Como estas classes ocorrem associadas e, muitas vezes muito próximas, 

não é possível distingui-la nesta escala de análise. 

 Argissolo Vermelho Amarelo (PVA) com associação complexa com Cambissolo 

Háplico (CX) 

Na área de estudo ocorre a subclasse dos Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) que 

apresentam horizonte de acumulação de argila, B textural (Bt), com cores vermelho-

amareladas devido à presença da mistura dos óxidos de ferro hematita e goethita. São solos 

profundos e muito profundos; bem estruturados e bem drenados. Predomina o horizonte 

superficial A do tipo moderado e proeminente, apresentam principalmente a textura 

média/argilosa, podendo apresentar em menor frequência a textura média/média e 

média/muito argilosa (EMBRAPA, 2006). 

No levantamento realizado por Bhering et al. (2007), foram caracterizadas as classes de solo 

Argissolo Vermelho Amarelo eutróficos, textura argilosa, com A moderado. O Argissolo 
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Vermelho-Amarelo ocorrente na área de estudo possui textura argilosa e desenvolveu-se a 

partir do intemperismo sobre os filitos que ocorrem na área de estudo.  

Associado a classe dos Argissolos Vermelho Amarelo foram identificados em áreas com maior 

declividade na área de estudo, perfis de solo com horizonte B incipiente, caracterizando o 

Cambissolo Háplico.  

A ausência considerável do desenvolvimento pedogenético, o reduzido processo de 

intemperismo, condicionado pela morfologia e alta declividade das vertentes caracterizam os 

Cambissolos Háplicos ocorrentes na área de estudo. São solos rasos, pedregosos e pouco 

profundos, que se desenvolvem comumente em áreas com alta declividade, dificultado seu 

manejo, possuindo diversos fatores restritivos ao seu uso. 

Na área de estudo, os perfis de Argissolo Vermelho Amarelo foram identificados em cortes 

recentes no avanço da área de lavra da Mina Filito Itacuri, onde a extração expôs cortes que 

evidenciaram perfis de solo e o embasamento formado por filito. 

Nestes locais os perfis de solo possuem horizontes argilosos, com presença de pequenos 

fragmentos angulosos centimétricos de filito disperso nos horizontes, sobretudo nos 

horizontes A e na transição entre A e Bt. 

 Nitossolo Vermelho (NV) 

Segundo definição contida em EMBRAPA (1988) e Oliveira (2011) os Nitossolos são solos 

minerais, não-hidromórficos, apresentando cor vermelho-escura. São derivados do 

intemperismo de rochas básicas, ultrabásicas e secundariamente calcárias2. Na sua maioria, 

são eutróficos com ocorrência menos frequentes de distróficos e raramente álicos. 

Apresentam horizonte B nítico, 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%).  

Segundo Zaroni (2006) o Nitossolo pode ser confundido com o Argissolo, o que os difere 

essencialmente é a presença de cerosidade e menor quantidade de argila no horizonte B. 

Lepsch (2011) assinala que os Nitossolos são geralmente medianamente profundos, tem fraca 

diferenciação de horizontes e macroagregados níticos e reluzentes no horizonte B. O 

horizonte diagnóstico B nítico tem argila de atividade baixa. 

Para identificação do Nitossolo em campo foi considerada a ocorrência de cerosidade3 

considerada um dos principais condicionantes, servindo para sua diferenciação entre do 

Argissolo ocorrente na área. Visando determinar a distinção entre Argissolo e Nitossolo 

considerou-se também o gradiente textural, a estrutura e a variação da cor em profundidade 

                                            
2
 Na área de estudo, o Nitossolo ocorrente é derivado das rochas básicas e calcárias. 

3
 A cerosidade são filmes muito finos de material inorgânico de natureza diversas, orientados ou não, constituindo revestimentos de 

superfícies brilhantes (...) quando bem desenvolvidos são facilmente perceptíveis a olho nu, apresentado aspecto lustroso e brilho graxo 

(EMBRAPA, 1988). 
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(policromia). A posição na vertente, a declividade e o embasamento rochoso também 

constituíram critérios excludentes. 

Na área de estudo, os Nitossolos ocorrem em relevo com declividade acentuada, entre as 

manchas de Argissolo Vermelho Amarelo, nos locais onde ocorre o embasamento formado 

por calcários e diques de rochas básicas, sobretudo o diabásio, que atravessa o corpo calcário 

transversalmente, visível na cava atual da Mina Saivá. Esse tipo de solo apresenta limitação 

para uso agrícola, relacionada à restrição a mecanização e à susceptibilidade à erosão.  

As FOTOS 5.2.3.3.1 a 5.2.3.3.7 ilustram os tipos de solo identificados no levantamento 

pedológico realizado na área de estudo. 

 

 

FOTO 5.2.3.3.1 – Frente de avanço de lavra da Mina Filito Itacuri. 

É possível observar o talude formado por filito. O perfil do 

Argissolo Vermelho Amarelo ocorre nos primeiros 2 m, no topo 

do perfil. 
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FOTO 5.2.3.3.2 – Corte recente do avanço da lavra na Mina Filito 

Itacuri. A linha branca tracejada marca o limite entre o perfil do 

Argissolo Vermelho Amarelo e a camada rochosa de filito. 

 

 

FOTO 5.2.3.3.3 – Rocha básica (diabásio) sofrendo processo de 

intemperismo por esfoliação esferoidal, na área pretendida para 

o avanço da Mina Saivá. Neste local ocorre o Nitossolo 

Vermelho. 
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FOTO 5.2.3.3.4 – Frente de avanço de lavra da Mina Saivá, no 
setor sudoeste. É possível observar grandes blocos de calcário 
e diabásio no perfil. 

 

 
FOTO 5.2.3.3.5 – Perfil 1, típico de Argissolo 
Vermelho Amarelo, apresentando horizonte A 
pouco desenvolvido, e horizontes A+Bt, Bt1 e 
Bt+C com aumento progressivo de argila em 
profundidade. 
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FOTO 5.2.3.3.6 – Perfil 2, típico de 

Cambissolo Háplico que ocorre em 

associação com Argissolo Vermelho 

Amarelo, apresentando horizonte A pouco 

desenvolvido, e horizontes B incipiente com 

muitos fragmentos de rocha (filito) e logo 

abaixo horizonte C (alterita). 

FOTO 5.2.3.3.7 – Perfil 3, típico do Nitossolo 

Vermelho, apresentando horizonte A pouco 

desenvolvido, e horizontes B nítico 1 e B 

nítico 2, além da transição para o horizonte 

de alteração Bn + C. 

 

 

A seguir é apresentada a descrição geral da localização e situação dos perfis 1, 2 e 3 e nos 

QUADROS 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2 e 5.2.3.1.3 estão sintetizadas as informações morfológicas 

sobre os três perfis analisados.  

o Descrição geral da localização e situação do Perfil 1 

 Data da Descrição: 22/06/2020 

 Classificação SiBCS: Argissolo Vermelho Amarelo 

 Unidade de Mapeamento: PVA 

 Município e Coordenadas: Rio Branco do Sul/PR, UTM 668.140 m E/7.216.183 mN 

(Fuso 22J – Datum SIRGAS 2000) 

 Situação, Declive e Cobertura Vegetal sobre o Perfil: Descrito e coletado em corte de 

recente no avanço de lavra da Mina Filito Itacuri, no terço superior da vertente onde a 

declividade é superior a 15°, sob vegetação de Mata Atlântica. 
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 Altitude: 975 m 

 Litologia: filito 

 Geologia: Filitos do Grupo Açungui (Proterozoico) 

 Pedregosidade: Ligeiramente Pedregosa 

 Rochosidade: Não rochosa 

 Relevo Local: Ondulado 

 Relevo Regional: Ondulado 

 Erosão: Laminar ligeira 

 Drenagem: Fortemente drenado 

 Vegetação Primária: Mata Atlântica 

 Uso Atual da Terra: frente de lavra da mina Filito Itacuri 

 Clima regional: Tropical de altitude com duas estações bem definidas (seca/úmida) 

QUADRO 5.2.3.1.1 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 1 

Horizonte 

Símbolo A A + Bt Bt 1 Bt + C 

Profundidade 
(cm) 

0 - 10 10 - 30 30 - 110 110 - 150+ 

Cor úmida 
Vermelho 
Amarelo 

(5YR 4/6) 

Vermelho 
Amarelo 
(5YR 5/6) 

Vermelho 
(2,5YR 3/4) 

Vermelho Claro 
(2,5YR 6/8) 

Textura Expedita Areno-Argilosa Média Argilosa Média 

Consistência 

Seca Dura Solta a Dura Solta a Dura Solta a Dura 

Úmida Solta Solta Solta Solta 

Molhada 
Não Plástica e 

pouco Pegajosa 
Não Plástica e 

pouco Pegajosa 

Ligeiramente 
Plástica e Pouco 

Pegajosa 

Não Plástica e 
Pouco Pegajosa 

Raízes e Atividade Biológica 

Raízes 
abundantes e 

finas (até 3 mm 
de diâmetro), e 

atividade 
abundante 
(Formigas) 

Raízes Finas e 
esparsas (até 

1 mm de 
diâmetro e 

ausência de 
atividade 
biológica) 

Raízes Finas e 
esparsas (até 

1 mm de 
diâmetro e 

ausência de 
atividade 
biológica 

Raízes Finas e 
esparsas (até 

1 mm de 
diâmetro), e 
ausência de 

atividade 
biológica 

Observações 

Horizonte com 
presença de 
fragmentos 

angulosos de 
rocha 

intemperizada 
com até 5 cm 

(filito) 

Horizonte com 
presença de 
fragmentos 

angulosos de 
rocha envolto em 
matriz argilosa, 

em menor 
número que o 
horizonte A 

Horizonte 
argiloso 

Horizonte 
argiloso próximo 
a transição com 

o horizonte C 
(alterita) 

Transição Plana e abrupta Plana e abrupta Plana e Gradual - 
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o Descrição geral da localização e situação do Perfil 2 

 Data da Descrição: 22/06/2020 

 Classificação SiBCS: Cambissolo Háplico 

 Unidade de Mapeamento: CX 

 Município e Coordenadas: Rio Branco do Sul/PR, UTM 667.709 mE/ 7.216.467 mN 

(Fuso 22J – Datum SIRGAS 2000) 

 Situação, Declive e Cobertura vegetal sobre o Perfil: Descrito e coletado em corte de 

acesso no interior da mata, no terço superior da vertente onde a declividade é superior 

a 20°, sob vegetação de mata Atlântica. 

 Altitude: 976 m 

 Litologia: filito 

 Geologia: Filitos do Grupo Açungui (Proterozoico) 

 Pedregosidade: Pedregosa 

 Rochosidade: Ligeiramente rochosa 

 Relevo Local: Ondulado 

 Relevo Regional: Ondulado 

 Erosão: Laminar 

 Drenagem: Fortemente drenado 

 Vegetação Primária: Mata Atlântica 

 Uso Atual da Terra: Acesso em Mata Atlântica 

 Clima regional: Tropical de altitude com duas estações bem definidas (seca/úmida) 

QUADRO 5.2.3.1.2 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 2 

Horizonte 
Símbolo A Bi C 

Profundidade 
(cm) 

0 - 10 10 - 105 105 – 170+ 

Cor úmida Bruno (7,5YR 4/4) 
Vermelho Amarelo 

(5YR 5/6) 
Vermelho Amarelo 

(5YR 5/5) 

Textura Expedita Areno-Argilosa Média Areno-Argilosa 

Consistência 

Seca Dura Solta a Dura Solta 

Úmida Solta Solta Solta 

Molhada 
Não Plástica e Não 

Pegajosa 
Ligeiramente Plástica e 

Pouco Pegajosa 
Não Plástica e Não 

Pegajosa 

Raízes e Atividade Biológica 

Raízes abundantes e 
finas (até 3 mm de 

diâmetro), e atividade 
abundante 
(Formigas) 

Raízes Finas e 
esparsas (até 2 mm de 

diâmetro e atividade 
abundante (Formigas) 

Raízes Finas e 
esparsas (até 1 mm de 
diâmetro e ausência de 

atividade biológica 

Continua... 
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QUADRO 5.2.3.1.2 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 2 

Observações 

Horizonte A pouco 
desenvolvido com 

presença de 
fragmentos de rocha 

angulosa de filito 
com até 15 cm 

Horizonte Bi, com 
presença de 

fragmentos de rocha 
dispersos com até 

25 cm dispersos em 
matriz argilo-arenosa 

Horizonte C (alterita) 

Transição Irregular e Abrupta Plana e Abrupta - 

 

o Descrição geral da localização e situação do Perfil 3 

 Data da Descrição: 23/06/2020 

 Classificação SiBCS: Nitossolo Vermelho 

 Unidade de Mapeamento: NV 

 Município e Coordenadas: Rio Branco do Sul/PR, UTM 668.506 mE/ 7.215.855 mN 

(Fuso 22J – Datum SIRGAS 2000) 

 Situação, Declive e Cobertura vegetal sobre o Perfil: Descrito e coletado em corte de 

acesso à Mina Saivá, no terço superior da vertente onde a declividade é superior a 15°, 

sob capim braquiária e originalmente vegetação de Mata Atlântica 

 Altitude: 1009 m 

 Litologia: Calcário e Diabásio 

 Geologia: Grupo Açungui (Proterozoico) 

 Pedregosidade: Não Pedregosa 

 Rochosidade: Não rochosa 

 Relevo Local: Ondulado 

 Relevo Regional: Ondulado 

 Erosão: Laminar 

 Drenagem: Fortemente drenado 

 Vegetação Primária: Mata Atlântica 

 Uso Atual da Terra: Acesso no interior da Mina Saivá 

 Clima regional: Tropical de altitude com duas estações bem definidas (seca/úmida) 

QUADRO 5.2.3.1.3 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 3 

Horizonte 

Símbolo A Bn1 Bn 2 Bn+C 

Profundidade 
(cm) 

0 - 25 25 - 110 110-180 180 - 200+ 

Continua... 
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QUADRO 5.2.3.1.3 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL 3 

Cor úmida 
Bruno Forte 
(7,5 YR 4/6) 

Bruno avermelhado 
(2,5 YR 4/4) 

Vermelho 
escuro 

(2,5 YR 3/6) 

Vermelho 
escuro  

(2,5 YR 3/6) 

Textura Expedita Areno-Argilosa Média Argilosa Média 

Consistência 

Seca Dura Solta a Dura Solta a Dura Solta a Dura 

Úmida Solta Solta Solta Solta 

Molhada 
Não Plástica e 
Não Pegajosa 

Não Plástica e 
Pouco Pegajosa 

Ligeiramente 
Plástica e 

Pouco 
Pegajosa 

Não Plástica e 
Não Pegajosa 

Raízes e Atividade Biológica 

Raízes 
abundantes e 

finas (até 3 mm 
de diâmetro), e 

atividade 
abundante 
(Formigas) 

Raízes Finas e 
esparsas (até 1 mm 

de diâmetro e 
ausência de 

atividade biológica) 

Raízes Finas 
e esparsas 

(até 1 mm de 
diâmetro e 

ausência de 
atividade 
biológica 

Raízes Finas e 
esparsas (até 

2 mm de 
diâmetro), e 
ausência de 

atividade 
biológica 

Observações 

Horizonte A 
pouco 

desenvolvido 
com presença 

de raros 
fragmentos 

centimétricos 
de rocha 
angulosa 

Horizonte bem 
argiloso com blocos 

subangulares e 
presença de 
cerosidade 

Horizonte bem 
argiloso, com 
bioturbação 

blocos 
subangulares 
e presença de 

cerosidade 

Horizonte de 
transição entre 
o Bi e C, onde 

inicia-se a 
alterita, 

presença de 
pequenos 

fragmentos de 
rocha 

angulosos. 

Transição Plana e gradual Plana e gradual 
Plana e 
gradual 

- 
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5.2.4. Geotecnia Ambiental 

O mapa geotécnico ambiental é um documento complexo que integra certo número de dados 

do solo, geologia, relevo e uso e ocupação da terra de uma determinada área, sintetizando e 

interpretando as informações, prevendo possíveis respostas à intervenção humana, pois o 

meio físico apresenta, além de potencialidades, limites para seu uso e ocupação. Zuquette e 

Gandolfi (2004) assinalam que “este tipo de mapeamento se caracteriza como um processo 

destinado à avaliação da suscetibilidade da área a processos de superfície e subsuperfície, 

que busca avaliar e retratar as características dos componentes do meio físico, bem como os 

possíveis comportamentos frente às diferentes formas de uso do solo, processos naturais e 

induzidos”.  

O mapeamento geotécnico ambiental iniciou-se com a elaboração da Carta de Fragilidade 

Ambiental seguindo os procedimentos contidos em Ross (1994), fundamentada no conceito 

de Unidades Ecodinâmicas de Tricart (1977) que analisa o ambiente sob a ótica da 

geomorfologia sistêmica (CHORLEY, 1971). Essa concepção parte do pressuposto de que na 

natureza as trocas de energia e matéria se estabelecem por meio de relações de equilíbrio 

dinâmico (HACK, 1960) e que por meio das intervenções antrópicas (NIR, 1981) geram-se 

condição de desequilíbrios. Tricart (1977), tendo como base a relação entre morfogênese e 

pedogênese, conceituou três categorias morfodinâmicas buscando caracterizar os meios em 

relação ao equilíbrio dinâmico em meios estáveis, intergrades e instáveis. Para Tricart (1977) 

e Tricart e Killian (1982) o meio estável é aquele onde a pedogênese prevalece sobre a 

morfogênese, os meios intergrades são aqueles com comportamento intermediário, com 

passagem gradual para os outros meios, e por fim os meios instáveis são aqueles nos quais 

os processos morfogenéticos superam os pedogenéticos. 

Partindo destes conceitos, Ross (1994) introduziu as bases e critérios para a delimitação de 

dois tipos de Unidades Ecodinâmicas: as Estáveis, que correspondem às áreas que se 

encontram em seu estado de conservação mais próximo ao natural e que tenham atingido seu 

estado de equilíbrio dinâmico, e as Instáveis, correspondentes às áreas que progressivamente 

sofreram a ação do homem como desmatamento entre outras decorrentes de várias atividades 

econômicas. A fim de que esses conceitos fossem utilizados no planejamento ambiental 

ampliou-se o conceito de Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente em 

vários graus que vão desde muito fraca a muito forte. As Unidades Ecodinâmicas Estáveis, 

que apesar de apresentarem equilíbrio dinâmico, passam a demonstrar uma Instabilidade 

Potencial frente às características naturais e possível intervenção antrópica em diferentes 

graus.  

No presente caso, elaborou-se um mapa de fragilidade ou “mapa de suscetibilidade” do 

terreno aos processos de dinâmica, indicando os graus de fragilidade ambiental. Para a 

elaboração do mapa geotécnico ambiental, foi realizado levantamento bibliográfico e 

caracterização regional dos aspectos do meio físico que se apresentassem mais relevantes 

para a compreensão da dinâmica atual dos processos de superfície e de subsuperfície, de 

forma a proporcionar uma melhor compreensão do ambiente estudado a partir de uma visão 

multiescalar e integradora.  

A Carta de Fragilidade Ambiental individualiza as Unidades Ecodinâmicas, instáveis ou 

estáveis, por meio da correlação entre as classes de declividade, a pedologia, os tipos de uso 

e ocupação da terra, as formas de relevo e a litologia presentes na área. Para cada para tema 

relacionado adotou-se uma fragilidade potencial com base nos estudos realizados tanto em 

campo como em gabinete utilizando-se das fontes primárias e secundárias, estabeleceu-se 
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uma hierarquização da vulnerabilidade em cinco classes e a cada uma atribuiu-se um valor 

que varia de 1 a 5 sendo que as classes mais estáveis apresentam valores mais próximos ao 

1 e as mais vulneráveis estão próximas a 5. Tais classes apresentam a seguinte descrição: 

muito baixa (1), baixa (2), média (3), alta (4) e muito alta (5). 

Para a delimitação das classes de declividade, tomaram-se por base os intervalos de classe 

já aplicados em estudos de aptidão agrícola e associados aos processos erosivos, riscos de 

escorregamentos, deslizamento e inundações (ROSS, 1994, 1999, 2012), conforme 

apresentado no QUADRO 5.2.4.1. 

QUADRO 5.2.4.1 

FRAGILIDADE PARA AS CLASSES DE DECLIVIDADES 

CLASSE FRAGILIDADE 

Até 6% Muito Baixa (1) 

6 a 12% Baixa (2) 

12 a 20% Média (3) 

20 a 30% Alta (4) 

Acima de 30% Muito Alta (5) 

Fonte: ROSS, 1994, 1999, 2012. 

 

Os parâmetros utilizados na classificação da fragilidade dos solos foram textura, estrutura, 

plasticidade, grau de coesão das partículas e profundidade/espessura dos horizontes 

superficiais e subsuperficiais, visto que essas características estão diretamente relacionadas 

com o relevo, litologia e clima (ROSS, 1994, 1999, 2012). Os valores para a vulnerabilidade 

dos solos são apresentados no QUADRO 5.2.4.2. 

QUADRO 5.2.4.2 

FRAGILIDADE PARA OS TIPOS DE SOLOS 

SUBTIPO FRAGILIDADE 

Argissolo Vermelho Amarelo (PVA) com associação complexa com Cambissolo Háplico (CX) Alta (4) 

Nitossolo Vermelho (NV) Média (3) 

Fonte: ROSS, 1994, 1999, 2012. 

 

A hierarquia dos tipos de uso e ocupação da terra é determinada pelo grau de proteção 

oferecida pela cobertura vegetal (ROSS, 1994, 1999, 2012), conforme apresentado no 

QUADRO 5.2.4.3. 

Também foram utilizados os dados referentes aos compartimentos de relevo extraídos do 

mapa geomorfológico de detalhe e tipos litológicos presentes na área. 

QUADRO 5.2.4.3 

FRAGILIDADE PARA OS USOS E OCUPAÇÕES DOS SOLOS 

CLASSE FRAGILIDADE 

Campo antrópico Alta (4) 

Hidrografia Não Utilizado 

Continua... 
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Mineração Muito Alta (5) 

Área de Apoio à mineração Alta (4) 

Chácaras e sítios Média (3) 

Bosque de Araucárias Muito baixa (1) 

Floresta ombrófila mista estágio inicial Baixa (2) 

Floresta ombrófila mista estágio médio Muito Baixa (1) 

Reflorestamentos com espécies exóticas Baixa (2) 

Malha viária pavimentada Alta (4) 

Solo exposto/via não pavimentada Muito Alta (5) 

Fonte: ROSS, 1994, 1999, 2012. 

 

O cruzamento destas informações resultou na Carta de Fragilidade Ambiental, representando 

a vulnerabilidade das áreas conforme a hierarquização já apresentada (ROSS, 1994). Após a 

elaboração do mapa síntese de fragilidade ambiental em ambiente SIG, procedeu-se ao 

mapeamento de feições morfológicas que evidenciassem algum tipo de processo vinculado a 

erosões, assoreamentos, recalques, entre outros e morfologias que apresentam maiores 

propensões a deflagrações de processos ligados à dinâmica de superfície. Para 

complementação do mapeamento efetuou-se trabalho de campo para verificação de 

ocorrência de feições erosivas de assoreamentos, sobretudo. Na FIGURA 5.2.4.1 é 

apresentado o Fluxograma simplificado com os procedimentos básicos para geração da carta 

geotécnica ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.2.4.1 – Fluxograma da elaboração do mapa geotécnico ambiental. 

5.2.4.1. Procedimentos técnico-operacionais para elaboração do Mapa 

Geotécnico Ambiental 

O Mapa Geotécnico Ambiental foi elaborado com um software de Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) denominado ARCGIS. 

A entrada de dados no software ARCGIS se dá de duas formas: por modelo vetorial ou por 

modelo matricial (“raster”). O modelo vetorial armazena, em um plano cartesiano, figuras 

geométricas utilizadas na representação gráfica dos fenômenos (o ponto, a linha e o polígono), 

possuindo uma tabela de atributos editável onde armazena informações pertinentes que 

podem ser consultadas e usadas como parâmetros para a elaboração de mapas temáticos. O 
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modelo matricial, também chamado de “raster”, armazena as informações em uma malha, ou 

grid, composta por uma estrutura de pequenas células, denominadas pixel (“picture x 

element”), onde cada célula armazena uma informação de acordo com a variação do tom de 

cinza que possui. Essa representação é comum em imagens de satélite e fotografias aéreas 

e é disposta de acordo com as coordenadas planas ou geográficas da área retratada (ROSS 

et al., 1999). 

Na elaboração do Mapa de Fragilidade Ambiental foram utilizados arquivos tanto vetoriais 

quanto matriciais, no entanto, a análise espacial e o relacionamento entre os planos de 

informação no software utilizado se dá apenas com arquivos matriciais, sendo necessária a 

rasterização dos arquivos vetoriais. 

Inicialmente se utilizou base cartográfica na escala 1:10.000 com inserção das informações 

contidas na carta na tabela de atributos dos vetores. Com as curvas de nível, os pontos 

cotados e drenagem foi possível elaborar o Mapa Hipsométrico e, consequentemente, o Mapa 

Clinográfico, no qual as classes de declividade foram estabelecidas, conforme já apresentado 

no QUADRO 5.2.4.2.1. 

O Mapa Clinográfico foi gerado em formato matricial, onde cada pixel apresentava uma porção 

do espaço e sua declividade específica. No entanto, para ser possível estabelecer a relação 

com as outras variáveis e atribuir um valor de fragilidade é necessário que a informação se dê 

não de forma pontual (pixel), mas que se encaixe em um intervalo de valores. Para isso 

utilizou-se a ferramenta Spatial Analyst Tools>Reclass>Reclassify, que redistribuiu as 

informações dentro das classes de fragilidade. 

Em seguida foram estabelecidas as classes de fragilidade para cada tipo de uso e ocupação 

do solo, que já havia sido feito previamente em modelo vetorial com base em imagens de 

satélite de alta resolução e verificações de campo. Houve a necessidade de converter os 

dados para um modelo matricial para estabelecer a relação com as outras variáveis. Utilizou-

se a ferramenta Conversion Tools>To Raster>Feature to Raster, que converteu as 

informações sobre os graus de fragilidade contidas nos polígonos dos diferentes tipos de uso 

e ocupação do solo em um grid. 

A outra variável a ser considerada no Mapa de Fragilidade Ambiental é a caracterização 

pedológica da área de estudo. Utilizou-se o Mapa Pedológico de detalhe na escala 1:20.000, 

obtido em versão vetorial na qual foi incluído as informações relativas aos diferentes graus de 

fragilidade. Na sequência realizou-se o mesmo processo de conversão de dados vetoriais para 

dados matriciais utilizado no uso e ocupação do solo. 

As classes referentes as formas de relevo foram extraídas a partir do mapa geomorfológico. 

E da mesma forma procedeu-se quanto à litologias presentes na área de estudo. Ocorreu a 

conversão dos dados vetoriais para matriciais, utilizando a mesma técnica já explicitada 

anteriormente (Conversion Tools>To Raster>Feature to Raster). 

Com as cinco variáveis necessárias para a elaboração do Mapa de Fragilidade Ambiental já 

convertidas em malha foi possível estabelecer uma correlação entre as informações e atribuir 

deferentes pesos para cada plano de informação. O procedimento foi realizado pela 

ferramenta Spatial Analyst Tools>Overlay>Weighted Overlay trabalha sempre em matrizes 

numéricas. 
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A síntese dessa sobreposição dos planos de informação é o Mapa de Fragilidade Ambiental, 

que indica a vulnerabilidade das áreas variando entre muito baixa até muito alta e serviu de 

subsídio para o levantamento de outras informações para compor a Carta Geotécnica. 

Outra informação levantada para caracterizar a geotecnia da área de estudo é o conjunto de 

classes de declividades associadas às áreas de risco a inundação e as áreas restritivas a 

ocupação. Ao longo dos canais de drenagem, observam-se áreas cuja declividade é menor 

ou igual a 3°, evidenciando uma propensão a sofrer inundações em eventos de maior 

pluviosidade. Já nas áreas com declividade superior a 30° destaca-se a tendência deflagração 

de processos erosivos. 

A fim de mapear as feições lineares e identificar os processos geomorfológicos criou-se um 

arquivo vetorial onde se traçou as feições sobre a imagem de satélite de alta resolução. 

5.2.4.2. Resultados obtidos 

Por meio do mapeamento de fragilidades é possível identificar e analisar os ambientes em 

função de seus diferentes níveis de fragilidade. Com estas informações, podem ser apontadas 

as áreas onde os graus de fragilidade são mais baixos, favorecendo, desta forma, 

determinados tipos de inserção, e também aquelas áreas mais frágeis onde são exigidas 

ações tecnicamente mais adequadas a essas condições (SPÖRL, 2001). 

Algumas dessas áreas, sob o aspecto ambiental, são mais ou menos frágeis, dependendo de 

diversos fatores, tais como: substrato rochoso, ocorrência ou ausência de cobertura vegetal, 

morfologia e morfometria das formas de relevo, relações entre pedogênese e morfogênese, 

aspectos que condicionam os processos geológicos e geomorfológicos. Tais processos 

superficiais e subsuperficiais da dinâmica atual da área sofrem alterações pela inserção da 

variável antrópica. A ação antropogênica altera o balanço geomorfológico (produção, retirada, 

transporte e deposição) atingindo os limiares para a aceleração de processos e até 

introduzindo novos processos que não existiam na área. Estes processos acontecem entre as 

interações rocha-solo-relevo (pedogênese e morfogênese) e os agentes de transformação 

vegetação-água-clima (intemperismo) e por fim, não de menor importância, a variável 

humana, que modifica estas relações naturais. 

Na FIGURA 5.2.4.2.1, está apresentado o mapa Geotécnico Ambiental. 

Quanto ao grau de fragilidade, a leitura do mapa possibilita a visualização da distribuição 

espacial das fragilidades potenciais na área de estudo e as porcentagens de ocorrência de 

cada nível atingido pelo terreno mapeado, conforme apresentado no QUADRO 5.2.4.2.1. 

QUADRO 5.2.4.2.1 

ÁREAS DE FRAGILIDADE POTENCIAL 

CLASSE DE FRAGILIDADE TOTAL (ha) PORCENTAGEM % 

Baixa (2) 34,91 5,9 

Média (3) 301,17 50,90 

Alta (4) 252,16 42,62 

Muito Alta (5) 3,47 0,59 

TOTAL 591,71 ha 100% 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 
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A classe com maior ocorrência é a de fragilidade é a média, perfazendo cerca de 50,9% da 
área mapeada, englobando inclusive grande parte das áreas com declividade acima de 30%, 
pois essas vertentes possuem, em sua maioria, cobertura vegetal preservada, o que garante 
certa estabilidade. Logo após aparecem as altas fragilidades, com cerca de 42%, que se 
concentram nos locais onde a declividade e ausência de cobertura vegetal são fatores 
preponderantes, como nas áreas de lavra atual e nos taludes do depósito de material estéril. 
As áreas de baixa fragilidade, com cerca 6%, estão assentadas em porções do terreno com 
baixa declividade, nos topos de morros plano convexos e nas restritas áreas de planícies de 
inundação. Com menor porcentagem ainda ocorre em cerca de 0,6% a classe de máxima 
fragilidade em trechos muito restritos em que ocorrem a combinação de altas declividades, 
ausência de cobertura vegetal. A classe de fragilidade muito baixa não foi contemplada no 
mapa. 

Ressalta-se que as declividades da área de estudo são acentuadas, especialmente nas 
vertentes bem entalhadas ao longo em direção aos fundos de vale, no terço inferior, essa 
característica é decisiva para que a fragilidade da área alcance valores entre médio e alta nas 
áreas preservadas. Nos locais onde ocorrem as atividades de mineração, com a extração e 
deposição de estéril é esperado que nestas áreas ocorram fragilidades altas, porém os riscos 
de processos relacionados a dinâmica da superfície estão controlados e contidos às áreas de 
atividade. Não foram evidenciados trechos com processos erosivos em estágio de deflagração 
nas áreas pretendidas para ampliação do empreendimento. No curso d’água rio Abaixo, que 
drena imediatamente a sul da cava da Mina Saivá observou-se processo de assoreamento 
vinculado especialmente à área urbana do Município de Rio Branco do Sul, que despeja carga 
de esgoto em seu curso, além de sedimentos que são trazidos de montante. No córrego Saivá 
próximo ao depósito de material estéril há pequena carga de sedimentos que são carreados 
pelos cursos d’água. 

Conclui-se que os processos observados na área são condicionados, em sua maioria, pelo 
tipo de solo, embasamento rochoso, estruturas, declividade, forma de relevo, cobertura 
vegetal e clima, juntamente com a inserção das atividades antrópicas que em conjunto com 
as características naturais impuseram uma fragilidade média e alta a área de estudo. 

 

FOTO 5.2.4.2.1 – Área de mata que apresenta estágio médio de 
regeneração cuja fragilidade apontada para o grau baixo devido 
à mata preservada e a declividade pouco acentuada. 
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FOTO 5.2.4.2.2 – Área de mata pouco preservada, em estágio 

inicial de regeneração com trechos com campo antrópico em 

área de baixa declividade, onde a fragilidade potencial ocorrente 

é, sobretudo, a média. 

 

 

FOTO 5.2.4.2.3 – Rocha exposta nos taludes da cava atual da 

Mina Saivá. Neste local a fragilidade potencial é alta, inerente às 

áreas ativas de mineração onde o fator declividade e ausência 

de cobertura vegetal são preponderantes para atingir este grau. 
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FOTO 5.2.4.2.4 – Área de extração de filito da Mina Filito Itacuri 

cuja fragilidade apontou para classe alta, inerente às áreas de 

extração mineral. 

 

 

FOTO 5.2.4.2.5 – Área de decapeamento do avanço de lavra de 

calcário da Mina Saivá. Este setor possui fragilidade alta a muito 

alta. 
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FOTO 5.2.4.2.6 – Em primeiro plano, área de decapeamento do 

avanço de lavra de calcário da Mina Saivá, cuja fragilidade é alta. 

No centro da foto o reflorestamento com araucárias que 

apresentou fragilidade baixa e ao fundo depósito de estéril com 

fragilidade alta. 

 

 

FOTO 5.2.4.2.7 – Área de decapeamento do avanço de lavra de 

calcário da Mina Saivá. Este setor possui fragilidade alta a muito 

alta. 
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5.2.5. Espeleologia 

A ocorrência de cavernas em uma paisagem é um dos elementos que caracterizam um terreno 

cárstico. Terreno cárstico pode ser definido, segundo Ford e Willians (2007), como um terreno 

com hidrogeologia distinta e paisagem que se pronuncia através de uma combinação de 

substrato rochoso altamente solúvel e porosidade secundária bem desenvolvida. São áreas 

caracterizadas por sumidouros, cavernas, depressões e drenagens fechadas, afloramentos 

de rochas isolados e nascentes bem desenvolvidas. 

O desenvolvimento de condutos no carste está diretamente associado aos fenômenos de 

superfície, particularmente da forma como a água superficial e o solo interagem com o 

substrato rochoso. 

Willians (1983) e outros já reforçavam a presença destas características como essenciais ao 

desenvolvimento de um aquífero de condutos. A alta taxa de solubilidade e fraturamento do 

corpo rochoso favorecem uma intensa percolação de água e formação de camada de solo 

pouco espessa e bastante irregular. É no limiar entre solo e topo rochoso que ocorrem as 

maiores taxas de dissolução e desenvolvimento de pontos de absorção de água preferenciais. 

Por consequência, o solo autóctone é composto por minerais residuais não solúveis. 

Ford e Willians (2007) fazem uma revisão de modos de ocorrência e particularidades que se 

expressam na morfologia externa do carste, independente da condição climática ou estrutura 

interna do substrato. Muitas das feições exteriores, tais como rocha exposta em forma de 

pináculos, blocos irregulares, lapiás e karrens pode estar ausente devido à presença de 

camada de rocha secante e mais favorável ao desenvolvimento de solo. Nesse caso, a 

ausência da rede de drenagens superficiais é notória (uma vez que todo o sistema de 

escoamento de água se faz por condutos ou rios subterrâneos). 

Em linhas gerais um ambiente cárstico expressa as seguintes características físicas: 

● Ausência de circulação superficial nas zonas altas. Eventualmente, a região calcária 
pode ser atravessada por cânions profundos abertos por rios procedentes de áreas 
extra-cársticas; 

● Presença nos cumes e nas vertentes calcárias de lapiás de profundidades variadas; 

● Presença frequente de formas “cegas”: dolinas, uvalas e poljés, bem como de “vales 
cegos”; 

● Presença de numerosos abismos e cavernas nas vertentes; 

Perante a legislação, o conceito de “caverna” está definido na Resolução CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) nº 347, de 2004: 

“todo e qualquer espaço subterrâneo penetrável pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 

popularmente conhecida como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna e buraco, incluindo seu 

ambiente, seu conteúdo mineral e hídrico, as comunidades bióticas ali encontradas e o corpo 

rochoso onde as mesmas se inserem desde que a sua formação tenha sido por processos naturais, 

independentemente de suas dimensões ou do tipo de rocha encaixante”. 
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Desta forma, uma avaliação de potencial espeleológico se faz a partir da busca de elementos 

que possam evidenciar o nível de carstificação local, ou em outras palavras, a quantidade de 

características que permitem definir um determinado ambiente como carste (GILLIESON, 

1997). 

Uma característica essencial é a presença do epicarste, sem o qual, não há o desenvolvimento 

de cavernas ou sistemas de cavernas e condutos (carste). O epicarste é a cobertura de solo 

presente na superfície cárstica. Uma de suas características é a sua espessura extremamente 

irregular relacionada às diferentes taxas de dissolução da própria rocha. De modo geral, este 

horizonte se apresenta pouco espesso, variando de acordo com o clima da região e com a 

cobertura vegetal presente. Em áreas de floresta o solo tende a permanecer protegido da 

erosão e, por isso, a espessura do epicarste nesses casos é geralmente maior. No entanto, 

mesmo com cobertura vegetal, é comum a presença de lapiás e outras feições cársticas em 

rochas expostas na superfície.  

A gênese dos terrenos cársticos está relacionada diretamente com a perda do escoamento 

superficial e absorção da água pelo aquífero através de pontos superficiais. A FIGURA 5.2.5.1 

mostra as etapas de evolução do epicarste até gerar uma dolina de fissuras. 

 

FIGURA 5.2.5.1 – Os quadros de 1 a 5 ilustram de forma ordenada 

cronologicamente como a ampliação dos condutos na dissolução da rocha 

promove uma total irregularidade do topo limite solo/rocha. Os pontos “Q” 

referem-se à condutividade preferencial da água. 

Fonte: Adaptado de Klimchouk et.al., 2000. 

 

Visando avaliar os possíveis impactos sobre o patrimônio espeleológico realizou-se uma 

busca por cavernas ou evidências que sustentem a delimitação de áreas geográficas com 

potencial de ocorrência deste tipo de feição natural na área de estudo.  

Os procedimentos adotados neste estudo objetivaram a busca sistemática por cavernas, 

cavidades, fendas ou abrigos, de forma direta em atividades de prospecção em campo, ou por 
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meio da delimitação de áreas favoráveis à formação destas feições suscetíveis ao impacto do 

empreendimento. 

O primeiro procedimento, de análise regional, consistiu em identificar as cavernas cadastradas 

nos bancos de dados do CECAV/CANIE e SBE/CNC bem como as características gerais da 

geologia regional, assim é possível definir os tipos genéticos de cavernas existentes e avaliar 

o potencial espeleológico da área de estudo.  

Em 1995 foi realizado um levantamento de cavernas na área ocupada pela Mina Saivá pelos 

geólogos Werner Weber e Jorge Luiz Feola, produzindo relatório interno, denominado 

“Levantamento Preliminar de Cavidades Naturais em Itacuri – Bloco Norte”. Foram 

encontradas 14 (quatorze) cavidades, horizontais e verticais, com desenvolvimento variado. 

Essas cavidades se encontram entre 900 e 1.600 m de distância da mina atual de calcário 

Saivá. Considerando o projeto de expansão destas minas mantém-se uma distância mínima 

de 731 m. Ainda para a Mina Filito Itacuri, posicionada a norte da Mina Saivá, a distância 

mínima é de 451 m e para o depósito de material estéril projetado, a distância é de 1.411 m, 

conforme indicado no QUADRO 5.2.5.1. No relatório não há tabela com indicação 

coordenadas de localização e dados das cavidades, somente um mapa com escala 1:50.000. 

As cavidades cadastradas nos bancos de dados da SBE e do CECAV, onde há informações 

sobre data de cadastro e desenvolvimento, foram visitadas e suas localizações corrigidas com 

GPS portátil com precisão de ±3 m, e são apresentadas no QUADRO 5.2.5.1. Essas cavernas 

apresentam desenvolvimento de 176 m para a Gruta do Chocolate e 258 m para a Gruta do 

Pinhalzinho, o desenvolvimento se dá para nordeste, na direção contrária às Minas de Saivá 

e a de Filito Itacuri. 

QUADRO 5.2.5.1 

CAVIDADES CADASTRADAS NO CECAV E SBE  

MAIS PRÓXIMAS À MINA DE SAIVÁ COM SUAS LOCALIZAÇÕES CORRIGIDAS 

CAVIDADE 

DISTÂNCIA DAS 
CAVIDADES EM 

RELAÇÃO À MINA 
DE SAIVÁ (M) 

DISTÂNCIA DAS 
CAVIDADES EM 

RELAÇÃO À 
EXPANSÃO DA 

MINA DE SAIVÁ (M) 

DISTÂNCIA DAS 
CAVIDADES EM 

RELAÇÃO À 
EXPANSÃO DA 

MINA FILITO 
ITACURI (M) 

DISTÂNCIA DAS 
CAVIDADES EM 

RELAÇÃO À 
EXPANSÃO DO 

DEPÓSITO ESTÉRIL 
(M) 

Gruta Pilãozinho 889 770 490 1390 

Gruta Chocolate 934 781 501 1.401 

Fonte: Prominer, 2016. 

 

Em 2014, a Prominer Projetos Ltda e Questão Ambiental realizaram um levantamento 

espeleológico na Mina Saivá e entorno. Nesse estudo que foi finalizado em 2016 (PROMINER, 

2016) realizou-se o levantamento de dados das cavernas existentes no município de Rio 

Branco do Sul nos sítios eletrônicos4 da Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) e do 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) e atualizado em 2020. 

                                            
4 https://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html 

http://cnc.cavernas.org.br/cnc/Regions.aspx# 

https://www.icmbio.gov.br/cecav/canie.html
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Segundo o Cadastro Nacional de Cavidades (CNC), da SBE, o município de Rio Branco do 

Sul apresenta 51 (cinquenta e uma) cavernas cadastradas, listadas no QUADRO 5.2.5.2. 

QUADRO 5.2.5.2 

CAVERNAS EXISTENTES NO BANCO DE DADOS DA SBE 

MUNICÍPIO / 
LOCALIDADE 

Nº SBE NOME 
COORDENADAS 

UTM 
LITOLOGIA 

DESENVOLVIMENTO 
(M) 

DESNÍVE
L (M) 

Rio Branco do 
Sul / Areias 

PR-182 
Gruta Rio 
Branco ll 

Zona22 E673085 
N7210314 

Dolomito **5,00  

Rio Branco do 
Sul / Areias 

PR-90 
Gruta dos 

Ossos 
Zona22 E672870 

N7211025 
Dolomito *70,00 10,00 

Rio Branco do 
Sul / Areias 

PR-94 
Gruta do 

Bento 
Zona22 E672887 

N7210163 
Dolomito *14,00 1,00 

Rio Branco do 
Sul / Areias 

PR-96 
Gruta Rio 
Branco l 

Zona22 E673113 
N7210344 

Dolomito *345,00 24,00 

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-11 
Gruta do 
Córrego 

Comprido l 

Zona22 E680985 
N7208672 

Dolomito *60,00  

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-187 
Gruta do 
córrego 

comprido ll 

Zona22 E680259 
N7208805 

Dolomito **50,00  

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-188 
Gruta da 
Dúvida 

Zona22 E680455 
N7208771 

Dolomito *25,00 10,00 

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-189 
Gruta 

Samambaia 
Assassina 

Zona22 
E680538 

N7208709 
Dolomito 

*21,00 
**26,00 

8,00 

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-190 
Gruta 

Carrossel da 
Couve 

Zona22 E680510 
N7208678 

Dolomito **20,00  

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-191 
Fenda do 
Cristoph 

Zona22E680482 
N7208710 

Dolomito  25,00 

Rio Branco do 
Sul / Bacaetava 

PR-192 
Gruta 

Batismo 
Zona22 E680510 

N7208740 
Dolomito **20,00  

Rio Branco do 
Sul / Boa Vista 

PR-185 
Gruta Boa 

Vista ll 
Zona22 E674231 

N7214546 
Dolomito **12,00  

Rio Branco do 
Sul / Boa Vista 

PR-98 
Gruta Boa 

Vista l 
Zona22 E675042 

N7214505 
Dolomito *10,00  

Rio Branco do 
Sul / Bom 

Jardim 
PR-195 

Gruta Último 
Suspiro 

Zona22 E66983 
N7210201 

Dolomito **20,00 25,00 

Rio Branco do 
Sul / Bom 

Jardim 
PR-196 

Gruta de Bom 
Jardim l 

Zona22 E669636 
N7209896 

Dolomito **200,00  

Rio Branco do 
Sul / Bom 

Jardim 
PR-197 

Gruta de Bom 
Jardim ll 

Zona22 E669442 
N7210022 

Dolomito **700,00  

Rio Branco do 
Sul / Bom 

Jardim 
PR-88 

Gruta 
Queimada l 

Zona22 E669331 
N7210146 

Dolomito *15,00  

Rio Branco do 
Sul / Bom 

Jardim 
PR-89 

Gruta 
Queimada ll 

Zona22 E669444 
N7210175 

Dolomito *18,00  

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-115 
Gruta da 
Caveira 

Zona22 E663186 
N7225207 

Calcário *100,00 15,00 

Continua... 
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QUADRO 5.2.5.2 

CAVERNAS EXISTENTES NO BANCO DE DADOS DA SBE 

MUNICÍPIO / 
LOCALIDADE 

Nº SBE NOME 
COORDENADAS 

UTM 
LITOLOGIA 

DESENVOLVIMENTO 
(M) 

DESNÍVE
L (M) 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-213 
Gruta do 
Abelheiro 

Zona22 E662849 
N7225180 

Calcário 
*30,00 
**35,00 

8,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-214 
Abismo de 
Bromado 

Zona22 E662963 
N7225302 

Calcário **25,00 55,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-215 
Abismo de 

Deslize 
Zona22 E662990 

N7225271 
Calcário **10,00 30,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-216 
Abismo 

Itaretama 
Zona22 E662309 

N7224510 
Calcário **50,00 62,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-217 Gruta do Erro 
Zona22 E669212 

N7216302 
Calcário **20,00 25,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-223 
Gruta de Taici 

l 
Zona22 E663547 

N7227326 
Calcário *188,00 43,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-224 
Gruta de Taici 

ll 
Zona22E663661 

N7227448 
Calcário *81,00 16,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-27 
Gruta de 

Bromado l 
Zona22 E66338 

N7225666 
Calcário 

*630,00 
**704,00 

39,00 

Rio Branco do 
Sul / Bromado 

PR-28 
Gruta de 

Bromado ll 
Zona22 E66353 

N7225972 
Calcário *150,00 10,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-100 
Gruta do 

Primeiro de 
Abril 

Zona22 E66885 
N7216676 

Calcário *290,00 9,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-124 
Gruta do 
Edifício 

Zona22 E66947 
N7216791 

Calcário 
*293,00 
**333,00 

41,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-183 
Gruta do 
Sapato 

Zona22 E669295 
N7216209 

Calcário *20,00 10,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-184 
Gruta do 
Cotovelo 

Zona22 E668880 
N7216614 

Calcário **22,00 8,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-26 
Gruta do 

Pilãozinho 
Zona22 E668906 

N7216460 
Calcário 

*258,00 
**269,00 

14,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-91 
Gruta do 

Chocolate 
Zona22 E668740 

N7216616 
Calcário 

*176,00 
**198,00 

26,00 

Rio Branco do 
Sul / Cachimba 

PR-93 
Gruta da 

Cachimba 
Zona22 E669221 

N7217040 
Calcário 

*479,0 
**488,00 

12,00 

Rio Branco do 
Sul / Campestre 

PR-18 
Gruta de 

Campestrinho 
l 

Zona22 E676543 
N7213624 

Dolomito *600,00 40,00 

Rio Branco do 
Sul / Campestre 

PR-193 
Gruta de 

Campestrinho 
ll 

Zona22 E676543 
N7213624 

Dolomito *169,00 22,00 

Rio Branco do 
Sul / Campestre 

PR-194 
Gruta de 

Campestrinho 
lll 

Zona22 E676066 
N7213568 

Dolomito **30,00  

Rio Branco do 
Sul / Campina 

dos Pintos 
PR-180 

Gruta 
Campina dos 

Pintos 

Zona22 E676572 
N7209407 

Dolomito **10,00  

Rio Branco do 
Sul / Freguesia 

dos Laras 
PR-99 

Gruta Toca 
de Pedra 

Zona22 E649359 
N7213919 

Calcário *15,00  

Continua... 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 231 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

QUADRO 5.2.5.2 

CAVERNAS EXISTENTES NO BANCO DE DADOS DA SBE 

MUNICÍPIO / 
LOCALIDADE 

Nº SBE NOME 
COORDENADAS 

UTM 
LITOLOGIA 

DESENVOLVIMENTO 
(M) 

DESNÍVE
L (M) 

Rio Branco do 
Sul / Itaretama 

PR-186 
Gruta 

Itaretama 
Zona22 E661043 

N7221725 
Calcário **50,00  

Rio Branco do 
Sul / Itaretama 

PR-30 Gruta Curriola 
Zona22 E660628 

N7222222 
Calcário **50,00  

Rio Branco do 
Sul / Lancinha 

PR-6 
Gruta da 
Lancinha 

Zona22 E672873 
N7215640 

Dolomito *1.937,00 87,00 

Rio Branco do 
Sul / Paiol do 

Fundo 
PR-198 

Gruta do 
Estilo 

Zona22 E668316 
N7211759 

Dolomito 
*18,00 
**19,00 

3,00 

Rio Branco do 
Sul / Paiol do 

Fundo 
PR-199 

Gruta de 
Paiol do 
Fundo 

Zona22 E667947 
N7211394 

Dolomito 
*254,00 
**302,00 

28,00 

Rio Branco do 
Sul / 

Pessegueiro 
PR-92 

Gruta do 
Pessegueiro 

Zona22 E676085 
N7215014 

Dolomito *15,00 1,00 

Rio Branco do 
Sul / Piedade 

PR-10 
Gruta da 
Piedade 

Zona22 E665937 
N7232497 

Calcário *130,00 40,00 

Rio Branco do 
Sul / Saivá 

PR-181 Abismo Saiva 
Zona22 E667823 

N7214965 
Calcário  12,00 

Rio Branco do 
Sul / Toquinhas 

PR-20 
Gruta de 

Toquinhas 
Zona22 E671190 

N7215446 
Calcário 

*387,00 
**413,00 

20,00 

Rio Branco do 
Sul / Zona 

Urbana 
PR-14 

Gruta da 
Toca 

Zona22 E670681 
N7215083 

Calcário **84,00 17,00 

Rio Branco do 
Sul / Zona 

Urbana 
PR-95 

Gruta da 
Casa 

Zona22 E669809 
N7212479 

Dolomito *10,00 1,00 

*Projeção Horizontal **Desnível Linear 

Fonte: CECAV, 2020 e SBE, 2020. 

 

Há 8 (oito) cavernas mais próximas ao empreendimento segundo a base de dados do CECAV 

que são apresentadas no QUADRO 5.2.5.3. 

QUADRO 5.2.5.3 

CAVIDADES CADASTRADAS NO CECAV E SUA DISTÂNCIA  

EM RELAÇÃO ÀS MINAS DE SAIVÁ, FILITO ITACURI E O DEPÓSITO DE ESTÉRIL 

CAVIDADE 
MINA ATUAL 

SAIVÁ 
EXPANSÃO DA 
MINA SAIVÁ (m) 

EXPANSÃO DA 
MINA FILITO ITACURI 

(m) 

DEPÓSITO DE 
ESTÉRIL (m) 

Abismo Saivá 0 - - - 

Gruta do Sapato 1.066 900 620 1.580 

Abismo do Erro 1.032 880 600 1.560 

Gruta Pilãozinho 901 731 451 1.411 

Gruta Chocolate 944 778 498 1.458 

Continua... 
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QUADRO 5.2.5.3 

CAVIDADES CADASTRADAS NO CECAV E SUA DISTÂNCIA  

EM RELAÇÃO ÀS MINAS DE SAIVÁ, FILITO ITACURI E O DEPÓSITO DE ESTÉRIL 

CAVIDADE 
MINA ATUAL 

SAIVÁ 
EXPANSÃO DA 
MINA SAIVÁ (m) 

EXPANSÃO DA 
MINA FILITO ITACURI 

(m) 

DEPÓSITO DE 
ESTÉRIL (m) 

Gruta do Cotovelo 1.018 846 566 1.526 

Gruta 1º de Abril 1.024 864 584 1.544 

Gruta do Edifício 1.536 1.361 1.081 2.041 

Fonte: CECAV, 2020. 

 

Os conceitos de carste e outros ambientes formadores de cavernas adotados seguiram 

também as recomendações do treinamento em Espeleologia e Licenciamento Ambiental do 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV, 2013). 

Para um melhor reconhecimento da área, diferentes informações do meio físico 

(especialmente, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrogeologia, hidrografia e climatologia) 

foram analisadas em conjunto para identificação do potencial de carstificação de cada 

substrato. 

De acordo com Sessegolo et al. (2006) a principal área de ocorrência de rocha carbonática no 

estado do Paraná é a porção centro-norte da Região Metropolitana de Curitiba, com 

afloramento de rochas do Grupo Açungui que compreende as Formações Capiru, Itaiacoca, 

Votuverava e Antinha sendo que esta última não apresenta rochas carbonáticas. Na Formação 

Perau há porções de rochas carbonáticas, mas não é muito propícia à formação de cavernas. 

As rochas carbonáticas do Grupo Açungui formaram-se durante o Proterozoico Superior entre 

700 e 650 milhões de anos, pela deposição de sedimentos carbonáticos em ambientes de mar 

raso, na denominada Bacia de Açungui. As rochas carbonáticas mais comuns do Grupo 

Açungui são os calcários e os dolomitos e encontram-se dispostos em três faixas distintas, 

paralelamente, na direção preferencial NE-SO, que obedecem alinhamentos tectônicos e são 

denominadas como Faixa Central, Faixa Sudeste e Faixa Noroeste. As rochas carbonáticas 

na Faixa Central correspondem à Formação Votuverava, constituídas, principalmente por 

calcários que se estendem por uma área de 201 km² e Faixa Sudeste correspondem à 

Formação Capiru, abrangendo uma área de 291 km², são constituídas exclusivamente por 

dolomitos e pequenas lentes de calcários (SESSEGOLO et al., 2006). 

Sessegolo et al. (2006) explica que no Grupo Açungui na maioria das vezes as cavernas estão 

associadas à dolinas, sumidouros e ressurgências. A autora destaca que entre as cavernas 

paranaenses com maior desenvolvimento linear, duas se localizam no município de Rio 

Branco do Sul, sendo a Gruta da Lancinha a 3ª maior caverna do estado com 2.080 m e em 

9º posição está a Gruta de Bromados com 704 m. Quanto às maiores cavernas em relação 

ao desnível total a autora destaca em 6º lugar a Gruta da Lancinha. 

5.2.5.1. Prospecção espeleológica: Trabalho de campo 

Os resultados do levantamento prévio permitiram uma prospecção orientada em campo, 

concentrando os esforços sobre áreas de maior potencial. Definidos os alvos por meio de 
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sensoriamento remoto, realizou-se o trabalho de prospecção espeleológica ao longo da área 

de estudo nos dias 21 a 26 de junho de 2020. 

O trabalho de campo envolveu a investigação detalhada das áreas realizando-se registro do 

caminhamento realizado, observação e mapeamento de rochas favoráveis à carstificação ou 

de formação de cavernas, e o cadastramento de feições cársticas por meio dos seguintes 

procedimentos: 

● Alocação espacial em resolução submétrica sob o Datum SIRGAS 2000; 

● Registro fotográfico; 

● Identificação de morfologias e condicionantes genéticos; 

● Caracterização de zonas de mananciais ou áreas de captação do aquífero cárstico; 

● Documentação cartográfica dos elementos. 

Os dados espaciais coletados na área também foram cruzados com dados regionais 

provenientes de fontes secundárias e de cadastros diversos, cabendo citar consultas ao CNC-

SBE e ao CECAV (cadastros de cavidades). 

A FIGURA 5.2.5.1.1 representa a área onde se realizou o levantamento espeleológico onde 

se pretende a ampliação do empreendimento. 
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5.2.5.2. Resultados 

Um dos objetivos deste levantamento é determinar o potencial espeleológico da área sendo a 

primeira etapa a análise de dados secundários. Os principais critérios para o reconhecimento 

destes terrenos são a geologia com a identificação dos tipos das rochas e estrutura, a 

geomorfologia com a caracterização das formas de relevos e feições associadas à presença 

de cavidades, a hidrografia com rede de drenagem que descreve cursos peculiares a estes 

terrenos onde os processos de dissolução são eficientes, a pedologia também oferece 

informações relevantes ao permitir a verificação da presença do epicarste. Além de outros 

elementos espaciais como a vegetação e o clima que são essenciais para a interpretação da 

paisagem. 

No caso deste projeto, visando determinar o potencial espeleológico preliminarmente, adotou-

se como critério essencial a litologia. Verificou-se que, conforme descrito no item “5.2.1. 

Geologia” há dois compartimentos litotípicos bem definidos na área de estudo: a oeste, ocorre 

o predomínio de filitos, e a leste, os meta calcários.  

As rochas filíticas são extremamente raras na hospedagem de algum tipo de carstificação, 

fazendo com que todo o setor oeste apresente baixo potencial espeleológico. Por sua vez, a 

porção leste, que inclui a cava da Mina Saivá, apresenta alto potencial espeleológico. 

A FIGURA 5.2.5.2.1 apresenta os resultados desta análise preliminar baseada nos 

compartimentos litotípicos predominantes na área de estudo. 
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O caminhamento foi realizado com a prioridade de verificar os litotipos (rochas) presentes e 

indícios de carstificação por meio da identificação de feições típicas de terrenos cársticos e 

buscar por cavidades nas áreas de vegetação mais adensada. Sessegolo et al. (2006) 

sintetizam a relação entre as feições do relevo cárstico e sua gênese: 

“As rochas carbonálticas, devido ao seu alto grau de solubilidades, propiciam o desenvolvimento de 

uma paisagem com características particulares, a qual se denomina relevo cárstico. Devido à 

dissolução da rocha pela água, esse relevo apresenta algumas feições singulares como a ausência 

de rios superficiais, presença de dolinas, sumidouros, ressurgências e cavernas. Dessa forma, 

percebe-se que o relevo cárstico possui uma identidade própria, não obedecendo aos princípios 

gerais do modelado de erosão (p.9).”  

Foram realizados 46 (quarenta e seis) pontos de observação nos quais foram registradas suas 
coordenadas geográficas por meio de aparelho portátil de GPS, efetuou-se uma descrição 

sucinta das principais características relacionadas ao solo, rochas e relevo e aspectos 
relevantes foram fotografados. 

Anteriormente, a Prominer Projetos Ltda e Questão Ambiental realizaram um estudo para a 
VOTORANTIM CIMENTOS (PROMINER, 2016) no qual executou uma prospecção 
espeleológica que identificou 4 (quatro) cavidades na área de estudo, nomeadas inicialmente 
como pontos 10, 11, 12 e 13, que posteriormente receberam as seguintes denominações: 
Gruta do Garrafão, Ninho dos Urubus, Buraco das Andorinhas e Buraco Araucárias. Tais 
cavidades também foram verificadas no escopo da pesquisa atual procedendo-se ao 
reconhecimento espeleológico, o mapeamento topográfico e estudo de determinação do grau 
de relevância de cada uma. Os resultados referentes ao estudo destas cavidades são 
apresentados no ANEXO 6.6. 

Ressalta-se que durante o levantamento em campo não foi identificada nenhuma outra 
cavidade. As únicas feições relacionadas ao relevo cárstico que foram identificadas durante a 
prospecção encontram-se no Ponto 17, onde ocorrem calcários com topo rochoso irregular 
com carstificação incipiente; no Ponto 18, em meio à pastagem, há uma morfologia que 
descreve uma semi dolina com ausência de cavidades; no Ponto 24 há o curso d’água que 
drena a leste da área pretendida para ampliação da Cava de calcário que oferece acesso às 
cavernas (Ponto 24); e, no Ponto 44 a presença de uma surgência a jusante do buraco das 
Andorinhas.  

O QUADRO 5.2.5.2.1 a seguir apresenta, de forma sucinta, os resultados deste levantamento:  

QUADRO 5.2.5.2.1 

PONTOS DE PROSPECÇÃO DE CAMPO 

PON
TO 

LATITUDE LONGITUDE DESCRIÇÃO 

1 -25,161080 -49,331683 Solo argiloso grano descrescente. 

2 -25,161040 -49,331753 Solo argiloso grano descrescente. 

3 -25,161075 -49,331752 Solo argiloso grano descrescente. 

4 -25,161048 -49,331768 
Solo argiloso grano descrescente. Horizontes A; B e B 
textural bem definidos.  C não aparece no perfil; mas é 

visível no talude. 

5 -25,158885 -49,336265 
Vertente para o limite sul da área. Solo argiloso raso. 

Evidências de cortes de estradas e caminhos antigos. Sem 
afloramentos. 

Continua... 
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QUADRO 5.2.5.2.1 

PONTOS DE PROSPECÇÃO DE CAMPO 

PON
TO 

LATITUDE LONGITUDE DESCRIÇÃO 

6 -25,158837 -49,336285 
Vertente para o limite sul da área. Solo argiloso raso. 

Evidências de cortes de estadas e caminhos antigos. Sem 
afloramentos. 

7 -25,158100 -49,336053 Solo areno argiloso no inicio da vertente. 

8 -25,158470 -49,336008 
Solo argiloso com tendência a Cambissolo.  Horizonte A 
bem incipiente.  Horizonte B com fragmentos líticos; da 

decomposição do filito. 

9 -25,158498 -49,336042 
Solo argiloso com tendência a Cambissolo.  Horizonte A 
bem incipiente.  Horizonte B com fragmentos líticos; da 

decomposição do filito. 

10 -25,157720 -49,336870 
Fragmento de filito no topo do morro; em meio ao solo 

argiloso e vegetação pioneira. 

11 -25,157107 -49,341233 Solo argiloso de 40 cm derivado do filito. 

12 -25,157107 -49,341265 Solo argiloso de 40 cm derivado do filito. 

13 -25,163733 -49,329963 
Área ao norte da cava. Solo removido e aterros denunciam 
a intensa movimentação na área. Taludes expõem calcários 

com topo rochoso abrupto e muito irregular. 

14 -25,163.692 -49,329927 
Área ao norte da cava. Solo removido e aterros denunciam 
a intensa movimentação na área. Taludes expõem calcários 

com topo rochoso abrupto e muito irregular. 

15 -25,163762 -49,328803 

Perfil de intemperismo exposto em meio a cortes e 
terraplenagem. Horizonte de intemperismo formado por 

mistura de argilas e areias finas vermelho amarelas. Blocos 
e matacões com esfoliação esferoidal são comuns. 

16 -25,163955 -49,328012 

Perfil de solo em corte de acesso. Horizonte de topo 
caracterizado por camada fina; cinza e endurecida.  A 
camada seguinte; apesar de mais dúctil ascendente ao 

topo; o horizonte diagnóstico é argiloso; vermelho e duro 
conforme se aprofunda; grãos reliquiares de feldspato 

transformados em caulim. 

17 -25,166155 -49,328195 Calcários com topo rochoso irregular e carstificado. 

18 -25,170422 -49,328022 Semi dolina no pasto. 

19 -25,168952 -49,329662 
Borda de avanço da cava. Solo raso com limite solo rocha 

irregular 

20 -25,168952 -49,329662 
Borda de avanço da cava. Solo raso com limite solo rocha 

irregular 

21 -25,168960 -49,329577 
Borda de avanço da cava. Solo raso com limite solo rocha 

irregular 

22 -25,156681 -49,343529 Área de reflorestamento. Substrato de filito 

23 -25,1608579 -49,330381 Ponto de controle 

24 -25,1755049 -49,3310165 Drenagem acesso às cavernas 

25 -25,1793305 -49,3347073 Acesso à caverna 

26 -25,1757768 -49,3306303 Gruta do Garrafão 

27 -25,175136 -49,330126 Buraco Araucárias 

28 -25,1718152 -49,3399966 Mirante 

29 -25,1665635 -49,3267537 Área de cortes e aterros 

30 -25,1632677 -49,3277354 
Corte de estrada (via de acesso). Solo raso em contato 

irregular com meta calcários 

Continua... 
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QUADRO 5.2.5.2.1 

PONTOS DE PROSPECÇÃO DE CAMPO 

PON
TO 

LATITUDE LONGITUDE DESCRIÇÃO 

31 -25,1643188 -49,327444 Perfil solo 

32 -25,1696295 -49,3279757 Área de pasto, sem afloramentos 

33 -25,170895 -49,3300947 Área de pasto, sem afloramentos 

34 -25,1730635 -49,3309578 
Setor Norte da área de calcários e fragmento florestal onde 

estão as cavernas. Feições rochosas limitadas a 
fragmentos na fração calhau 

35 -25,1591218 -49,3300056 Afloramentos restritos a perfis de solo. Área aplainada 

36 -25,1619144 -49,3325278 Área modificada pela atividade minerária 

37 -25,1599296 -49,3330121 Área modificada pela atividade minerária 

38 -25,1580262 -49,336338 
Início da subida do morro, área de ampliação do estéril. 
Afloramentos de filito, resumem-se a pequenos blocos 

39 -25,158337 -49,336102 
Início da subida do morro, área de ampliação do estéril. 
Afloramentos de filito, resumem-se a pequenos blocos 

40 -25,1562211 -49,3368132 Vertente Norte do morro 

41 -25,1577737 -49,3396533 
Vertente Norte do morro. Afloramentos rochosos são nulos. 

O solo não possui estrutura reliquiar 

42 -25,1556987 -49,3407371 Vertente Norte do morro 

43 -25,1754855 -49,343462 Portaria 

44 -25,1753301 -49,3302548 Surgência 

45 -25,1780643 -49,3347668 Início do afloramento que dá origem à frente de lavra 

46 -25,1789008 -49,3317791 Região mais aplainada, com estabelecimento de bairro rural 

FONTE: ALÍMINI, 2020. 

 

A área onde se realizou a prospecção espeleológica apresenta uma grande heterogeneidade 

referente ao uso e cobertura do solo. Vários setores apresentam-se cortados por acessos 

internos do complexo minerário, há vias asfaltadas e uma vila de casa nas proximidades do 

acesso à antiga mina de calcário (Lavrinhas). A existência de áreas de pasto, no setor Leste, 

e a vegetação de Mata Atlântica com presença de araucárias ao Norte, facilitaram o 

caminhamento e a busca por feições de interesse. Ademais, antigos acessos e trilhas ao longo 

da mata, na porção norte, favoreceram o caminhamento realizado neste setor da área de 

estudo. 

O fragmento florestal, localizado imediatamente a leste da Mina Saivá, onde se encontram as 

cavernas já conhecidas se confirmou como o único local favorável a ocorrência de cavidades 

na área de estudo. O local onde se situam as cavernas identificadas em trabalhos passados 

(PROMINER, 2016) é a área de potencial de ocorrência de cavidades, sendo esta área restrita 

às drenagens ativas no fragmento florestal. 

Apesar de a pesquisa em fontes de dados secundários e a grande presença de cavidades já 

cadastradas apontarem para elevado potencial espeleológico na porção leste da área de 

estudo, onde há ocorrência de rochas carbonáticas, verificou-se por meio dos trabalhos de 

prospecção que nenhuma outra cavidade foi encontrada na área pesquisada e o carste 

presente é pouco desenvolvido. Quanto à porção oeste, devido à ocorrência de filitos verificou-

se se tratar de área de baixo potencial espeleológico. 
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Nas FOTOS 5.2.5.2.1. a 5.2.5.2.10 são ilustrados aspectos importantes do levantamento 

espeleológico realizado na área de estudo e na FIGURA 5.2.5.2.2 está apresentado o mapa 

que mostra o caminhamento realizado, os pontos de prospecção e a classificação da área 

quanto ao potencial espeleológico conforme litologias predominantes. 

 

 

 

FOTO 5.2.5.2.1 - Solo argiloso grano descrescente (Ponto 1). 

 

 

 

 

FOTO 5.2.5.2.2 - Solo areno argiloso no início da vertente (Ponto 

7). 
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FOTO 5.2.5.2.3 – Fragmento de filito no topo do 

morro, em meio ao solo argiloso e vegetação 

pioneira (Ponto 10). 

 

 

 
FOTO 5.2.5.2.4 – Área ao norte da cava com movimentação na 

área. Taludes expõem calcários com topo rochoso abrupto e 

muito irregular (Ponto 13). 
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FOTO 5.2.5.2.5 – Calcários com topo rochoso irregular e 

carstificado, com ausência de cavidades (Ponto 17). 

 

 

 

 

FOTO 5.2.5.2.6 - Semi dolina em meio à cobertura de pastagem 

(Ponto 18). 
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FOTO 5.2.5.2.7 - Gruta do Garrafão (Ponto 26). 

 

 

 

 

 

FOTO 5.2.5.2.8 - Setor Norte da área de calcários em meio ao 

fragmento florestal onde estão as cavernas. Feições rochosas 

limitadas a fragmentos na fração calhau (Ponto 34). 

 



m E

m N

³

FONTE: GOOGLE EARTH PRO, 2020, IMAGEM DE SATÉLITE DATADA DE 30/09/2019.

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000 FUSO 22 SUL

0 500 1.000250 m

LEGENDA
RODOVIA

ESTRADA NÃO PAVIMENTADA

CAMINHAMENTOS

!P PONTOS DE CONTROLE DE CAMPO

D

D

D

D

D

DPROPRIEDADE

PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA SAIVÁ

PIT FINAL DA ÁREA DE LAVRA - MINA ARGILA 853

PIT FINAL DO DEPÓSITO CONTROLADO DE ESTÉRIL

ÁREA DE BAIXO POTENCIAL (DOMÍNIO DE FILITOS)

ÁREA DE ALTO POTENCIAL (DOMÍNIO DE METACALCÁRIOS)
D

D
D

DD
D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

DD

DDD

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D D

D
D

D D

D

D

D

D
D

D
D

D D D D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD
D

D

D

D

D

D
D

DD
D

D

D

D

D
D

D

D
D

D

D
D

D
D

D
D

D

DD

D
D

D

D

D

D

D

D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D
D

DD

DDD

D

D
D

D

D

D

D

D

D
D

D

D
D

D
D

D

D

D
D D

D
D

D D

D

D

D

D
D

D
D

D D D D

D

D

D

D

D

D
D

D

DD
D

D

D

D

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P
!P

!P

!P

!P

!P !P

!P

!P

DEPÓSITO
CONTROLADO

DE ESTÉRIL

MINA
SAIVÁ

MINA
ARGILA

853

RIO BRANCO
DO SUL

Est
rad

a dos Minérios (PR-092)/Av.Ermínio de Moraes

Rodovia Parigot de Souza(PR-092)

Estrada do Cal c
ár

io (PR-0 92
)

Estrada da Represa

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

3839

40

41

42

43
44

45
46

666.000 667.500 669.000

7.213.500

7.215.000

7.216.500

VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA

CIRO TERÊNCIO RUSSOMANO RICCIARDI

1:20.000 FIGURA 5.1.5.1.4

0600871181

ø - 17/12/2020

Rua França Pinto, 1233 | CEP 04016-035 | Vila Mariana | São Paulo-SP 

 (11) 5571-6525 |  prominer@prominer.com.br

www.prominer.com.br

Cliente:

Projeto:

Título:

Responsável Técnico:

Escala: Documento Nº:

CREA Nº:

Revisão:

P R O M I N E R
P R O J E T O S   L T D A

Formato de impressão A3



PROMINER
PROJETOS  LTDA 246 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

5.2.6. Paleontologia 

Visando proteger e preservar os fósseis e depósitos fossilíferos que por ventura possam existir 

na área pretendida para ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS foram 

realizados estudos para avaliação do potencial paleontológico abrangendo o limite da área de 

estudo.  

A análise necessária para se definir a avaliação do potencial paleontológico ou fossilífero da 

área de estudo leva em consideração as unidades litológicas previamente conhecidas e 

identificadas. Segundo o item “5.1.1 Geologia” do deste relatório, as unidades geológicas da 

área de estudo correspondem às rochas metamórficas da Faixa Ribeira. Neste ambiente, 

unidades meta calcárias, são aquelas que possuem potencial para a ocorrência de fósseis 

precambrianos, como os estromatólitos, ou em depósitos sedimentares pontuais, preservados 

nas cavernas.  

Em sua história evolutiva, a maior parte desenvolvida durante o Quaternário, as cavernas são 

preenchidas por diversos tipos de sedimentos, que podem basicamente ser divididos entre 

químicos, clásticos e orgânicos. Entre os sedimentos orgânicos citam-se as ossadas fósseis 

que fornecem dados importantes sobre o paleoambiente na superfície (AULER et al., 2005). 

Jazigos fossilíferos em cavernas têm formado a base da Paleontologia de mamíferos do 

Quaternário brasileiro desde as escavações pioneiras do naturalista dinamarquês Peter Lund 

no século XIX (AULER et al., 2003). Conforme apontado por esses autores, Lund (1845), 

baseando-se em seu abrangente estudo dos vestígios fósseis nas cavernas da região de 

Lagoa Santa, Minas Gerais, propõe cinco processos responsáveis pela entrada de fósseis nas 

cavernas: predadores que utilizam a zona de entrada das cavernas como abrigo; queda de 

animais em fendas ou abismos; animais que adentram as cavernas em busca de água ou 

salitre e acabam se perdendo e perecendo; animais que habitam o interior das cavernas; 

transporte por enxurradas.  

Uma vez que as datações em território brasileiro são escassas, uma tentativa de correlação 

tem sido efetuada com a fauna extinta encontrada na Argentina (PAULA COUTO, 1975), 

fazendo com que os sítios paleontológicos em cavernas brasileiras sejam classificados, 

genericamente, como pertencentes ao Quaternário Tardio (AULER et al., 2003). 

O levantamento do potencial fossilífero se baseou na identificação das unidades geológicas 

(grupos e formações) que afloram na área de estudo, por meio de suas coordenadas 

combinadas com mapas geológicos do GEOBANK5, dentre eles a base PALEO e em 

levantamento bibliográfico referente aos registros fossilíferos e/ou potencial fossilífero das 

unidades geológicas reconhecidas. Foram descritas a composição fossilífera e o potencial 

fossilífero avaliado. 

Além disso, nos dias 21 a 26 de junho de 2020 houve uma campanha para investigação direta 

em campo visando à prospecção espeleológica e avaliação do potencial paleológico para a 

área de estudo. Concomitantemente a equipe realizou a verificação de toda a área pesquisada 

em busca de cavidades, feições cársticas e de vestígios paleontológicos. Assim, procedeu-se 

                                            
5 Disponível em: <http://geosgb.cprm.gov.br/>  
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ao caminhamento intensivo e observação detalhada ao longo de 46 (quarenta e seis) pontos 

de observação. A checagem da área de estudo deteve-se, especialmente, em 4 (quatro) 

cavernas identificadas anteriormente (PROMINER, 2016), nos afloramentos de rochas 

carbonáticas vinculadas à Mina Saivá e sua área de expansão e na porção a leste onde 

também há ocorrência de rochas carbonáticas. O registro cartográfico da investigação em 

campo está apresentado na FIGURA 5.2.5.1 e a sistematização das observações sobre os 

pontos de observação constam no QUADRO 5.2.5.1 ambos presentes no item “5.2.5. 

Espeleologia”. 

5.2.6.1. Registro fossilífero em cavernas do estado do Paraná e da área de 

estudo 

De acordo com Sedor et al. (2004), o conhecimento sobre a mastofauna do Quaternário 

paranaense é ainda incipiente e o material fragmentário. Em sua revisão sobre as ocorrências 

de fósseis pleistocênicos para o estado do Paraná, os autores apontaram que o primeiro 

achado foi um esqueleto pós-craniano de preguiça-gigante da família Megatheriidae 

proveniente do município de União da Vitória; embora encontrado em 1927, veio ao 

conhecimento público somente 26 anos depois (PAULA-COUTO, 1953). Outro registro de 

Megatheriidae foi realizado por Maack (1947) e, posteriormente, Paula-Couto (1978) registrou 

a presença de Toxodon platensis, um mamífero ungulado, em uma caverna do município de 

Rio Branco do Sul. Pilatti e Bortoli (1978) registraram a ocorrência do elefante extinto 

Stegomastodon waringi em Chopinzinho. 

Mais recentemente, Sedor e Born (1999) comunicaram a ocorrência de Stegomastodon 

waringi, Megatheriidae e Equidae no Município de Pinhão. Born e Sedor (2001) registraram a 

presença do canídeo Protocyon troglodytes e de um Cervidae (Artiodactyla) em cavernas no 

município de Doutor Ulysses, região metropolitana de Curitiba. Sedor et al. (2004) 

comunicaram o registro de outra espécie de preguiça gigante, o Scelidodon (Mylodontidae) e 

de uma anta, Tapirus (Tapiridae), provenientes de cavernas da localidade de Gramados, 

região do vale do Rio do Rocha, entre os municípios de Cerro Azul e Adrianópolis, região 

metropolitana de Curitiba. 

De acordo com o item “5.1.1 Geologia” do presente relatório o município de Rio Branco do Sul 

está assentado sobre rochas do Grupo Açungui. Sessegolo et al. (2006) relaciona a gênese 

das rochas carbonáticas deste grupo e a formação de depósitos fossíliferos. A autora explica 

que tais rochas formaram-se durante o Proterozoico Superior pela deposição de sedimentos 

carbonáticos em ambientes de mar raso conformando um depósito denominado Bacia de 

Açungui que em grande parte apresentava intensa atividade biológica, indicada pela 

ocorrência de estruturas formadas por extensas colônias de algas marinhas, denominadas 

estromatólitos.  

A seguir são apresentados os principais registros, em ordem cronológica, de ocorrências 

fossilíferas em cavernas no estado do Paraná (QUADRO 5.2.6.1.1). 
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QUADRO 5.2.6.1.1 

TÁXONS PLEISTOCÊNICOS ENCONTRADOS EM CAVERNAS NO PARANÁ 

TÁXON LOCALIZAÇÃO REFERÊNCIA 

Megatheriidae Paraná Maack (1947) 

Megatheriidae União da Vitória Paula-Couto (1953) 

Toxodonplatensis Rio Branco do Sul Paula-Couto (1978) 

Stegomastodonwaringi Paraná Pilatti e Bortoli (1978) 

Stegomastodonwaringi 

Pinhão Sedor e Born (1999) Megatheriidae 

Equidae 

Protocyontroglodytes 
Doutor Ulysses Born e Sedor (2001) 

Cervidae (Artiodactyla) 

Scelidodon 
Cerro Azul Sedor et al. (2004) 

Tapirus 

 

 

O registro de fósseis em cavernas de Rio Branco do Sul posiciona toda ocorrência de novas 

cavernas na área como de “Alto Potencial Paleontológico”. Mas a preservação de fósseis em 

cavernas necessita de condições ideais, como depósitos de sedimentos, pouca água corrente 

e pouca atividade biótica. 

As cavidades vistoriadas encontram-se em uma drenagem ativa e com pouca sedimentação, 

que quando ocorre, é em forma de lama saturada de água de inundações recentes. 

Na área de estudo há apenas uma caverna com potencial fossilífero e trata-se da Gruta do 

Garrafão, pois apresenta um salão seco (FOTO 5.1.6.1) cujo piso apresenta razoável 

espessura de sedimentos (inferido). A cavidade se encontrava degradada com sinais de 

utilização pretérita com escavações, com fragmentos de rochas retirados, escavações no piso, 

objetos abandonados (garrafão, garrafas plásticas, latas de refrigerantes e cerveja) e 

pichações nas paredes. Destaca-se que a presença de atividade humana recente reduz o 

potencial paleontológico para esta caverna.  

Durante os caminhamentos sistemáticos e as atividades de verificação em pontos de 

observação não foram encontrados fósseis ou vestígios que apontassem para a presença de 

depósitos fossilíferos na área. 
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FOTO 5.1.6.1 – Salão da Gruta do Garrafão. Vista a partir da 

entrada da caverna. 

5.2.7. Recursos hídricos superficiais 

A área onde se pretende a ampliação do empreendimento localiza-se na bacia hidrográfica do 

rio Ribeira, em seu alto curso. Segundo IAT (2020) pertence à Unidade Hidrográfica 2 (Alto 

Iguaçu, Afluentes do rio Negro e Afluentes do rio Ribeira). Sua área abrange a Região 

Metropolitana de Curitiba - RMC e municípios limítrofes, onde habitam mais de 3,6 milhões de 

pessoas. É a área mais povoada do estado paranaense, com importantes mananciais de 

abastecimento de água, principalmente nas cabeceiras do rio Ribeira.  

A bacia hidrográfica do rio Ribeira encontra-se em um patamar de preservação dos 

remanescentes de Mata Atlântica extraordinário. Apesar de estar localizada entre duas 

importantes capitais brasileiras, São Paulo e Curitiba, e ser interseccionada por um dos eixos 

de circulação logística mais movimentado do país, a BR-116, seu contínuo de floresta 

ombrófila é o mais relevante em todo território nacional, contemplando boa parte da 

biodiversidade original e o local mais interior de Mata Atlântica existente. 

Além disso, em termos hidrográficos e hidrológicos, a bacia do rio Ribeira, além de sua 

abrangência, merece destaque, sobretudo, por ser o único rio de grande extensão que não 

possui nenhum barramento significativo, apresentando boa parte de sua dinâmica hidrológica 

com referenciais originais. 

De acordo com este estudo, a vazão média medida no rio Ribeira no estado, em trecho 

localizado em Adrianópolis, é de 109,5 m3/s. Este valor é bastante superior à vazão mínima 

observada (33,5 m3/s), e aquém da vazão máxima (2.619,8 m3/s), apontando para um regime 

climático semi-úmido, dotado de sazonalidade bem marcada, com meses de redução e 

aumento significativos da precipitação e das vazões.  
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As maiores vazões no estado do Paraná ocorrem nas áreas próximas ao litoral e no Vale do 

Ribeira, bem como no trecho do rio Itapirapuã, próximo à desembocadura no rio Ribeira, e 

extensão do rio Açungui. 

Na bacia do rio Ribeira de Iguape a captação de água para abastecimento público é feita, 

sobretudo, nos mananciais de água subterrâneos, que respondem por cerca de 85% do 

fornecimento de água para este fim. 

O rio Ribeira de Iguape drena parte dos estados do Paraná e São Paulo e possui cerca de 

470 km de extensão, com cerca de 220 km no território paranaense. Em suas cabeceiras no 

Paraná, o rio Ribeira drena terrenos cristalinos, sendo o seu regime essencialmente torrencial, 

com vários trechos encachoeirados. Em seu médio e baixo curso, após transpor a divisa 

interestadual, próximo à escarpa da Serra de Paranapiacaba, o rio passa a ser denominado 

de Ribeira de Iguape e neste trecho, após vencer a escarpa de falha, drena vasta planície 

onde se espraia com um canal tipicamente meândrico até atingir a barra do Ribeira, sua foz.  

O trecho do curso d’água denominado rio Ribeira de Iguape tem início na confluência dos rios 

Ribeirinha e Açungui, próximo à Curitiba, sendo que sua extensão total é de aproximadamente 

470 km, até a foz no oceano Atlântico.  

Os principais afluentes do rio Ribeira em sua cabeceira são os rios Piedade, Pardo, Turvo, 

Capivari e Açungui. Esta área de drenagem está abrangida pelo Comitê Gestor da Unidade 

Hidrográfica 2, correspondente às áreas de drenagem do Alto Iguaçu, afluentes do rio Negro 

e do rio Ribeira. Especificamente a área abrangida pelo rio Ribeira neste comitê corresponde 

à sua cabeceira e a sub-bacia do rio Açungui (sua cabeceira até o reservatório de Açungui), 

onde se encontra a área de estudo. 

As áreas de ampliações das Mina Saivá e Filito Itacuri, implantação da Mina Filito DCE e 

ampliação do Depósito Controlado de Estéril são drenadas, sobretudo, por afluentes de 

primeira e segunda ordens que afluem em direção à margem esquerda do rio Abaixo. O rio 

Abaixo é um curso d’água importante que drena a área urbana de Rio Branco do Sul. Possui 

sua nascente a leste da cidade de Rio Branco do Sul, na cota altimétrica 1.100 m e em sua 

cabeceira recebe o nome de rio Rancharia. Atravessa a área urbana de Rio Branco do Sul e 

drena em direção oeste, passando imediatamente a sul da Mina Saivá. Quando conflui com o 

ribeirão do Pereira passa a se chamar rio Tacaniça, na altura da represa Santa Cruz. O rio 

Tacaniça drena em direção oeste, atravessando a estrutura da serra do Voturuna, onde fica 

mais evidente o forte condicionamento estrutural que atua em toda a rede de drenagem desta 

bacia hidrográfica. Próximo à cota 700 m, no bairro Açunguizinho, aflui para o rio Capivari e 

deste para o rio Açungui, importante afluente do rio Ribeira em seu alto curso. 

Na área de estudo, a rede de drenagem possui densa rede de canais de primeira e segunda 

ordens, drenando em direção ao rio Abaixo. Estes canais sofrem forte condicionamento 

estrutural, possuindo padrão de drenagem tipicamente dendrítico. São cursos d’água com 

regime intermitente nos canais menores, de primeira ordem e perene naqueles mais 

expressivos, com maior área de drenagem. Drenam terrenos formados principalmente por filito 

nos setores onde se pretende a ampliação da Mina Filito Itacuri e do Depósito Controlado de 

Estéril. No setor onde é pleiteada a ampliação da Mina Saivá, os cursos d’água são pequenos 

e de regime intermitente ou ainda efêmero, somente a oeste da área desta ampliação ocorre 

um curso perene, drenando em área cárstica, onde ocorrem cavidades vinculadas a esta 

drenagem.  
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Os cursos d’água que drenam as áreas de ampliação possuem morfologia de morros 

convexos, com vertentes com declividade média em torno de 15° e vales bem entalhados, 

com cabeceiras com gradiente topográfico expressivo, especialmente aquelas com cursos 

d’água perenes, que apresentam maiores extensões e significativo entalhamento.   

Nos dias 21 a 26 de junho de 2020 realizou-se levantamento de campo, onde foram mapeados 

os cursos d’água que drenam as áreas destinadas à ampliação do empreendimento. Foram 

verificadas tanto as redes de drenagem quanto a existência de nascentes em suas cabeceiras, 

com o objetivo de constatar a presença de cursos d’água perenes ou intermitentes/efêmeros. 

Executou-se registro fotográfico dos locais vistoriados para identificação de nascentes e 

cursos d’água, com coleta de pontos de coordenadas UTM, referenciadas pelo Datum 

SIRGAS 2000, e gravação em aparelho GPS de trilha percorrida ao longo dos talvegues e 

vertentes. 

A realização do mapeamento e identificação das nascentes que drenam parte da área de 

estudo foi feita seguindo o protocolo básico para sua caracterização, por meio dos seguintes 

procedimentos: 

● Verificação prévia em gabinete da rede hidrográfica contida no levantamento 
topográfico das Folhas na escala 1:10.000 editada pela COMEC, que abrangem a área 
de estudo, considerando aspectos relacionados à morfologia das cabeceiras e dos 
talvegues; 

● Verificação prévia em gabinete com comparação da rede hidrográfica mapeada pelo 
DSG, com imagem de satélite recente para verificação do uso do solo atual na área; 

● Para confirmação da existência e respectivo posicionamento das nascentes mapeadas 
pelo DSG e COMEC, com base nas informações previamente coletadas procedeu-se 
ao trabalho de campo, que foi dividido em 4 (quatro) etapas: 

a) Deslocamento até o ponto mais a montante da cabeceira indicada em mapa 
oficial e comprovada em campo com auxílio de GPS portátil e verificação da 
morfologia do local; 

b) Anotação das coordenadas UTM e da altitude do ponto obtidas por meio de 
GPS portátil; 

c) Verificação visual da presença de afloramento de água no local; 

d) Registro fotográfico das etapas de identificação da nascente. 

Portanto, para comprovação da existência de nascentes em cada um dos pontos pré-

determinados em gabinete, da rede hidrográfica que drena parte da área de estudo e poderá 

sofrer interferência em sua Área de Preservação Permanente – APP, foram realizados os 

procedimentos elencados acima. A verificação iniciava-se no ponto mais a montante possível, 

considerando a morfologia típica de anfiteatro com erosão remontante nas áreas de 

nascentes, onde foram identificadas rupturas morfológicas.  

Foram percorridas as cabeceiras de drenagem, todas com entalhamentos significativos, com 

objetivo de comprovar a existência de nascentes e seu real posicionamento. Em cada 

cabeceira de drenagem foi realizada uma detalhada vistoria para verificação da existência de 

afloramento de água ou umidade que pudesse evidenciar a presença de alguma surgência ou 

indícios de que aquele curso d’água mesmo com ausência de água corrente pudesse 
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apresentar regime intermitente. Também foi verificada a inexistência de sinais de umidade, 

cobertura vegetal de locais alagados e/ou úmidos que caracterizam canais efêmeros. 

A maior parte dos cursos d’água que drenam a área de ampliação da Mina Filito Itacuri e do 

Depósito Controlado de Estéril e implantação da Mina Filito DCE encontra-se em local com 

cobertura vegetal nativa e apresentam-se secos, sem indícios de umidade na cabeceira e ao 

longo de seu canal. Foram identificados 7 (sete) cursos d’águas perenes e 6 (seis) nascentes, 

assim, a ampliação do empreendimento impactará em 11,5 ha de Áreas de Preservação 

Permanente de cursos d’água. 

Ressalta-se que todas as drenagens que sofrerão interferência da ampliação das Minas Saivá 

e Filito Itacuri, implantação da Mina Filito DCE e ampliação do Depósito Controlado de Estéril, 

com exceção da drenagem mais a norte são afluentes do curso d´água canalizado atualmente 

sob o Depósito Controlado de Estéril. 

O mapa com a rede de drenagem atual e as nascentes identificadas no levantamento está 

apresentado na FIGURA 5.2.7.1. Nas FOTOS 5.2.7.1 a 5.2.7.6 são mostradas algumas áreas 

de cabeceiras percorridas para verificação dos regimes fluviais dos cursos d’água existentes 

na área de estudo, no local onde se pretende as ampliações do empreendimento mineiro. 

 

 

 

FOTO 5.1.7.1 – Morros com perfis convexos, na área onde se pretende a 

ampliação do empreendimento. Neste local ocorre uma rede drenagem formada 

por cursos d’água de primeira ordem, principalmente. Em campo foi verificado 

que em sua maioria encontravam-se secos, sem indícios de afloramento de água 

em suas cabeceiras, o que denota serem drenagens intermitentes ou mesmo 

efêmeras.  
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FOTO 5.1.7.2 – Pequeno curso d’água perene que ocorre na 

porção leste da área de ampliação da Mina Saivá. 

 

 

FOTO 5.1.7.3 – Curso d’água perene que corre no setor oeste 

da área onde se pretende a ampliação da Mina de Filito Itacuri e 

implantação da Mina Filito DCE e ampliação do Depósito 

Controlado de Estéril. 
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FOTO 5.1.7.4 – Um dos vários talvegues percorridos na área 

prevista de ampliação do empreendimento, onde não foi 

identificado qualquer indício de água, evidenciando tratar-se de 

uma drenagem com regime intermitente ou mesmo efêmero. 

 

 

FOTO 5.1.7.5 – Um dos vários talvegues percorridos na área 

prevista de ampliação do empreendimento, onde não foi 

identificado indício de água, evidenciando tratar-se de uma 

drenagem com regime intermitente ou mesmo efêmero. 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 255 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FOTO 5.1.7.6 – Um dos vários talvegues percorridos na área 

prevista de ampliação do empreendimento, onde não foi 

identificado indício de água, evidenciando tratar-se de uma 

drenagem com regime intermitente ou mesmo efêmero. 
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5.2.8. Hidrogeologia 

Para a realização do diagnóstico hidrogeológico da área a ser afetada pela ampliação das 

Mina Saivá e Filito Itacuri, implantação das Minas Filito DCE e Argila 853 e ampliação do 

Depósito Controlado de Estéril a empresa Water Services and Technologies elaborou o estudo 

hidrogeológico, constante do ANEXO 6.3, e cujos resultados obtidos são apresentados 

resumidamente, a seguir. 

5.2.8.1. Hidrogeologia regional 

A região de Rio Branco do Sul está localizada em uma área limítrofe entre dois diferentes 

domínios hidrolitológicos: o dos aquíferos cársticos (na área de influência do empreendimento) 

e o dos aquíferos fraturados, que circundam a zona de domínio cárstico. 

Os aquíferos fraturados compreendem toda a faixa de afloramentos de rochas cristalinas 

indiferenciadas, incluindo rochas metavulcanossedimentares de diversos graus metamórficos 

e origens protolíticas (à exclusão dos mármores e metacalcários), além de granitos. A faixa 

de ocorrência de rochas cristalinas no Paraná corresponde à porção nordeste do estado, 

partindo desde a região interior de Piraí do Sul, até a borda atlântica do estado, passando pela 

Região Metropolitana de Curitiba - RMC. Sob o aspecto geológico, nomeia-se esta larga faixa 

de afloramentos de rochas cristalinas como Orógeno Ribeira (HASUI, 2010). Este domínio 

limita-se a sul e a oeste pelo domínio hidrolitológico das rochas granulares, representadas 

pelo espesso pacote sedimentar paleozoico da Bacia do Paraná. 

Em meio à ampla dominância de rochas metavulcanossedimentares, granitos e granitoides 

que compõem o domínio dos aquíferos fraturados, ocorrem faixas alongadas na direção NE-

SW de rochas metacarbonáticas, incluindo suas variações (metamargas, rochas 

calciossilicatadas diversas), as quais sustentam sistemas aquíferos cársticos. Este tipo de 

aquífero apresenta características únicas, por se desenvolver através da dissolução química 

das rochas. A dissolução é favorecida pelas fraturas pré-existentes, as quais condicionam a 

percolação das águas de chuva, estas naturalmente ácidas pela presença de CO2 dissolvido. 

A dissolução lenta e gradual da rocha ao longo dos planos de fraturamento leva à formação 

de bolsões vazios, e, com o passar do tempo geológico, ao desenvolvimento de cavernas e 

sistemas de drenagens subterrâneas.  

Estas características tornam os aquíferos cársticos sistemas aquíferos de grande relevância 

por possibilitarem, em geral, elevadas produtividades, além de águas de boa qualidade e de 

baixíssima turbidez, reflexo do pH alcalino que é regra neste contexto. São importantes ainda 

por possibilitarem a interação entre diferentes zonas aquíferas e de contribuição, permitindo a 

captura de drenagens, a formação de rios subterrâneos e a recarga de unidades 

sobrejacentes. 

5.2.8.2. Hidrogeologia local 

Em âmbito local, as unidades geológicas interceptadas pela empreendimento compreendem 

litotipos metassedimentares pertencentes à Formação Votuverava, no contexto do Orógeno 

Ribeira, Domínio Apiaí e, mais precisamente, Grupo Açungui (HASUI, 2010). 
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O contexto hidrogeológico local contempla basicamente três agrupamentos litológicos 

identificados por Water Services and Technologies (WST), 2020, conforme estudo 

apresentado ANEXO 6.3. São eles: 

● Maciço carbonático composto por calcários. Apresenta valores de condutividade 
hidráulica relativamente elevados, constituindo um aquífero; 

● Filitos que ocorrem tanto a noroeste como a sudeste, e que possuem típico 
comportamento de aquitarde com baixa porosidade e transmissividade; e 

● Diques de diabásio, que truncam as unidades metassedimentares ortogonalmente e 
que constituem potenciais barreiras ao fluxo subterrâneo. 

5.2.8.3. Aquífero cárstico – Maciço carbonático 

O aquífero cárstico da área, sustentado pelo maciço carbonático, se estende ao longo de um 

corpo composto por calcários calcíticos e dolomíticos, alongado na direção NE-SW e com 

formato lenticular. O maciço carbonático ocorre ao meio de filitos, e toda a sequência 

metassedimentar da área apresenta-se com inclinação sub-vertical, com caimento para NW. 

De acordo com WST (2020), a condição de rochas carbonáticas limitadas em seu entorno por 

rochas selantes (aquitarde dos filitos), por si só, configura uma situação de confinamento 

horizontal do aquífero cárstico, o que condiciona o impacto do rebaixamento imposto pela 

extração mineral a uma extensão limitada dentro do maciço carbonático. 

 Características Hidrodinâmicas 

De acordo com os ensaios de determinação da condutividade hidráulica tipo slug tests 

realizados por WST (2020), foi possível distinguir uma pequena variação nos valores de 

condutividade hidráulica dos calcários dolomíticos (menos condutivos) em relação aos 

calcários calcíticos (mais condutivos). 

Os calcários dolomíticos apresentaram valores médios de condutividade hidráulica K = 3,2 x 

10-7 m/s, enquanto os calcários calcíticos apresentaram valores médios de K = 6,7 x 10-6 m/s. 

Os valores obtidos dos ensaios de campo fazem sentido, uma vez que os calcários calcíticos 

possuem naturalmente maior solubilidade em meios ácidos quando comparados aos calcários 

dolomíticos.  

Não foram realizados testes nas litologias metamarga e calcário silicoso.  

5.2.8.4. Aquitarde filítico 

Os filitos são rochas metassedimentares de origem pelítica, compostas essencialmente por 

quartzo muito fino e por sericita (mica fina). Embora apresente um grau de cristalização acima 

de uma rocha sedimentar composta por argila, uma vez que passou por metamorfismo 

incipiente, trata-se de uma rocha com comportamento hidrodinâmico de baixa permeabilidade 

e condutividade hidráulica. 
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 Características hidrodinâmicas 

Não foram realizados testes de determinação da condutividade hidráulica nestes litotipos, mas 

conforme valores da literatura (FREEZE & CHERRY, 1979), a condutividade hidráulica média 

nos filitos é da ordem de 10-9 m/s, configurando um meio de comportamento que dificulta a 

passagem da água subterrânea (aquitarde). 

5.2.8.5. Diques de diabásio 

Os diques de diabásio não configuram uma unidade aquífera, mas condicionam a circulação 

de água subterrânea na área. Conforme o mapa geológico de detalhe da área (FIGURA 

5.2.1.2), a área do empreendimento é interceptada por uma série de diques de diabásio 

paralelos, de forma ortogonal à elongação do corpo de calcário. Desta forma, enquanto as 

unidades aquíferas apresentam uma configuração estrutural alongada na direção NE-SW, os 

diques de diabásio interceptam esta unidade na direção NW-SE. 

Embora comumente fraturados, por se tratar de rochas ígneas plutônicas a subvulcânicas, os 

diabásios apresentam via de regra baixa permeabilidade e condutividade hidráulica. 

Especificamente na área de estudos, provavelmente pela interação diabásio-calcário, as 

fraturas dos diabásios são frequentemente preenchidas por calcita ou clorita. De acordo com 

o proposto por WST (2020), a presença destes diques poderia atuar, na área do 

empreendimento, como limites físicos para a circulação das águas subterrâneas, segregando 

blocos hidrolitológicos e compartimentando o aquífero cárstico. 

5.2.8.6. Balanço hídrico e estimativa da taxa de recarga 

WST (2020) elaborou um balanço hídrico conceitual baseado no equilíbrio entre a taxa de 

recarga dos aquíferos (precipitação descontada da evapotranspiração e escoamento 

superficial) e a saída de água pelo deságue e explotação de poços. 

Estudos realizados anteriormente pela empresa Hydrokarst (2016) incluindo o monitoramento 

do curso d’água que representa o nível de base local, o rio Abaixo, permitiram a estimativa da 

taxa de recarga da micro-bacia, partindo-se da premissa de que o sistema está em equilíbrio 

hidrológico, sendo a vazão de recarga revertida para os rios. O valor estimado para a taxa de 

recarga, segundo estas premissas, foi de 411 mm/ano.  

Dados climáticos da estação Curitiba entre os anos de 1961 a 1990 e permitiram determinar 

um excedente médio anual para a região de 640 mm de precipitação, descontando a 

evapotranspiração. A precipitação total é da ordem de 1.  mm/ano. 

A avaliação realizada por WST (2020) considerou a recarga ao longo de toda a extensão do 

corpo carbonático, para além da ADA. A área de afloramento dos calcários foi obtida a partir 

de mapeamentos geológicos oficiais (5,1 km²). Desta forma, obteve-se o valor de taxa de 

recarga de 5.740 m³/dia para toda a extensão do aquífero sustentado pelo aquífero 

carbonático.  

O QUADRO 5.2.8.6.1 apresenta o resumo dos valores estimados por WST (2020). 
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QUADRO 5.2.8.6.1 

BALANÇO HÍDRICO CONCEITUAL 

COMPONENTE ENTRADA (m³/dia) SAÍDA (m³/dia) 

Recarga 5.740 - 

Explotação dos poços*  192 

Desague da mina**  5.040 

Fluxo de base para os rios  508 

TOTAL 5.740 5.740 

*Segundo vazão do poço da britagem. 

**Considerando apenas infiltração na cava da água subterrânea. 

Fonte: WST (2020). 

 

5.2.8.7. Direção do fluxo subterrâneo 

Os trabalhos de coleta de dados primários em campo executados por WST (2020) incluíram 

a medição de níveis d’água em 7 (sete) piezômetros, localizados no entorno imediato da cava, 

no mês de junho de 2020. 

A cota do piso da cava (760 m) foi utilizada como cota do nível d’água neste ponto, para fins 

de determinação da superfície piezométrica. A FIGURA 5.2.8.7.1 apresenta o resultado da 

análise realizada por WST (2020). 

Observa-se que há correlação direta do formato da superfície piezométrica com a cava, sendo 

possível notar o formato do cone de rebaixamento atual. Nota-se ainda a contribuição do 

aquífero com a recarga do rio Abaixo, a sul da Mina Saivá, onde estão os menores potenciais 

hidráulicos da área, desconsiderando o fundo da cava. O fluxo apresenta, portanto, um sentido 

de deslocamento de ENE (este-nordeste) para WSW (oeste-sudoeste), em direção ao rio 

Abaixo. 
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FIGURA 5.2.8.7.1 – Superfície piezométrica atual da área da Mina Saivá. 

5.2.8.8. Monitoramento dos valores de carga hidráulica 

Foram instalados pela VOTORANTIM CIMENTOS 7 poços de monitoramento (Piezômetros) 

nas proximidades da Mina Saivá. O QUADRO 5.2.8.8.1 apresenta as coordenadas UTMdos 

piezômetros e no DESENHO 279.0.612.1-EIA-01 podem ser visualizadas suas localizações. 

QUADRO 5.2.8.8.1 

LOCALIZAÇÃO DOS PIEZÔMETROS AMOSTRADOS 

PIEZÔMETRO UTM E (m) UTM N (m) 

PZ-1 667.504 7.214.068 

PZ-2 668.054 7.214.514 

PZ-3 666.944 7.214.379 

PZ-4 666.937 7.214.552 

PZ-5 667.263 7.214.448 

PZ-6 668.546 7.215.970 

PZ-7 668.533 7.215.199 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

Nos poços piezométricos realizou-se monitoramento da carga hidráulica, considerando o 

período de 01/03/2020 a 14/06/2020. 

A análise dos dados do monitoramento da variação da carga hidráulica revelou que o 

comportamento da água subterrânea está condicionado por controles litológicos e a sua 
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possível interferência devido à atividade de extração mineral está circunscrita a setores da 

cava atual, conforme descrito a seguir.   

1- Observou-se uma tendência de queda contínua na carga hidráulica nos piezômetros 

PZ-5 (-0,2m), PZ-6 (-1 m) e PZ-7 (-0,4m). O piezômetro PZ-5 teve baixa variação que 

pode ser explicada pela influência da proximidade com o dique de diabásio agindo 

como barreira ao cone de rebaixamento; 

2- Nos piezômetros PZ-1 e PZ-2 ocorreu uma queda dos níveis e recuperação a partir do 

mês de maio de 2020, havendo baixa interferência da extração mineral da cava de 

calcário. Destaca-se que o condicionamento hidrogeológico é marcado pelo tipo de 

rocha, sendo que o  PZ-1, localizado no filito, registrou variação de -0,4m, e o PZ-2 está 

locado sobre calcário dolomítico; 

3- Por fim, os poços PZ-3 e PZ-4 responderam unicamente às variações de precipitação 

e recarga, sem indício de interferência do processo de lavra. A presença da barreira 

hidráulica marcado por um dique de diabásio explica em grande parte a não 

interferência no nível da água subterrânea nestes pontos. Importante citar que o PZ-3 

encontra-se instalado nas proximidades do rio Abaixo sugerindo que as atividades de 

lavra não interferem neste curso d’água. 

5.2.8.9. Caracterização hidrogeoquímica 

As águas da unidade aquífera do maciço carbonático foram avaliadas quanto à sua 

hidroquímica através de amostragens dos 7 (sete) piezômetros: PZ1 a PZ7.  

Os resultados das análises foram comparados aos padrões da Resolução CONAMA 

nº 396/2008 para águas de consumo humano. Ressalta-se que nenhuma das análises 

realizadas indicou concentrações anômalas de compostos orgânicos voláteis ou semi-voláteis, 

entretanto, alguns parâmetros apresentaram concentrações acima dos limites estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 396/2008. No capítulo a seguir serão apresentados e discutidos 

os resultados obtidos nas análises da qualidade das águas subterrâneas, porém, vale 

destacar que as águas dos piezômetros não são consumidas pelos funcionários da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

As análises químicas realizadas possibilitaram a caracterização hidroquímica da água do 

aquífero do maciço carbonático através do diagrama de Piper, que apresenta a afinidade 

geoquímica das águas em função dos íons principais, a saber: Na, Ca, K, Mg, Cl, SO4 e 

HCO3.A FIGURA 5.2.8.9.1 apresenta o diagrama de Piper elaborado para as 7 amostras 

coletadas na Mina Saivá. 
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FIGURA 5.2.8.9.1 – Diagrama de Piper para as amostras analisadas. As amostras 

foram agrupadas na área das águas bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas, 

com predomínio do tipo cálcico. 
Fonte: WST, 2020. 

 

 

Em geral as águas avaliadas são do tipo bicarbonatado, havendo uma tendência das amostras 

PZ-3, PZ-5 e PZ-6 para águas mistas a sódicas. O comportamento observado nestas águas 

é condizente com o tipo de aquífero avaliado, onde há interação com rochas carbonáticas e 

suas variantes químicas. 

Sabe-se que na área há ocorrência de tipos diferentes de mármores, notadamente calcíticos, 

dolomíticos, silicosos e margas. Neste sentido, a variação observada é proveniente do produto 

de lixiviação destas diferentes rochas. Corrobora esta interpretação a avaliação da razão 

estequiométrica entre bicarbonato e a soma de Ca e Mg, apresentando uma correlação 

positiva com a função da dissolução do dolomito, conforme a FIGURA 5.2.8.9.2. 

 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 265 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FIGURA 5.2.8.9.2 – Gráfico de dispersão comparando as concentrações 

de soma de Ca e Mg em relação aos íons bicarbonato, produtos da 

dissolução do dolomito em meio ácido na presença de CO2. 

 

Os pontos de menor correlação, como o PZ-4 e o PZ-2, representam poços que interceptam 

diabásios (PZ-4) e que possuem características hidroquímica específicas, como a tendência 

sódica identificada no PZ-2. 

5.2.9. Qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

A caracterização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas na área em estudo foi 

realizada através da coleta de amostras para a determinação de suas características físicas, 

químicas e bacteriológicas em 2 (duas) campanhas de monitoramento, nos períodos de 

estiagem e chuvoso. 

Nestas campanhas foram coletadas amostras em 7 (sete) pontos no Rio Abaixo e seus 

afluentes e nos 7 (sete) piezômetros instalados no entorno da Mina Saivá. A primeira 

campanha de monitoramento foi realizada dos dias 23 a 25 de junho de 2020 e a segunda 

campanha de monitoramento foi realizada dos dias 26 a 28 de outubro de 2020. 

Para complementar a caracterização das águas superficiais, serão apresentados neste 

diagnóstico os resultados obtidos nas campanhas de monitoramento realizadas pela 

VOTORANTIM CIMENTOS no ano de 2019 e no primeiro semestre de 2020. Nestas 

campanhas foram analisadas amostras em 2 (dois) pontos no Rio Abaixo (Tacaniça) e 1 (um) 

ponto no Córrego do Alemão, afluente do Rio Abaixo (Tacaniça).  
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5.2.9.1. Pontos de monitoramento 

As descrições e coordenadas dos pontos de monitoramento da qualidade das águas 

superficiais amostradas pela PROMINER e VOTORANTIM estão apresentadas nos 

QUADROS 5.2.9.1.1 e 5.2.9.1.2, respectivamente.  

No QUADRO 5.2.9.1.3 são apresentadas as descrições e coordenadas dos 7 (sete) 

piezômetros, localizados no entorno da área de lavra da Mina Saivá, onde foram realizadas 

as coletas das amostras de águas subterrâneas. 

No DESENHO 279.0.612.2-EIA-01- Imagem de satélite, no VOLUME 3, pode ser visualizada 

a localização dos pontos de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas. 

 

 

QUADRO 5.2.9.1.1 

PONTOS DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – PROMINER 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

FOTOS 
ZONA E (m) N (m) 

A1 Rio Abaixo a montante da Mina Saivá 22J 668.119 7.213.983 5.2.9.1 

A2 Rio Abaixo a jusante da Mina Saivá 22J 666.418 7.214.705 5.2.9.2 

A3 Afluente do Córrego Saivá, a leste do depósito de estéril 22J 667.648 7.216.063 5.2.9.3 

A4 Afluente do Córrego Saivá, a oeste do depósito de estéril 22J 667.001 7.216.266 5.2.9.4 

A5 Córrego Saivá, a jusante do depósito de estéril 22J 666.702 7.215.455 5.2.9.5 

A6 Córrego sem denominação, no interior da Fazenda Inharu 22J 667.600 7.217.114 5.2.9.6 

A7 Afluente do Rio Abaixo, próximo às cavernas 22J 668.258 7.214.596 5.2.9.7 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

 

  

FOTO 5.1.9.1 – Ponto de monitoramento A1, 
localizado no Rio Abaixo a montante da Mina 
Saivá. 

FOTO 5.1.9.2 – Ponto de monitoramento A1, 
localizado no Rio Abaixo a jusante da Mina 
Saivá. 
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FOTO 5.1.9.3 – Ponto de monitoramento A3, 
localizado no afluente do Córrego Saivá, a 
leste depósito de estéril. 

 

FOTO 5.1.9.4 – Ponto de monitoramento A4, 
localizado afluente do Córrego Saivá, a 
oeste do depósito de estéril. 

  

FOTO 5.1.9.5 – Ponto de monitoramento A5, 
localizado no Córrego Saivá, a jusante do 
depósito de estéril. 

 

FOTO 5.1.9.6 – Ponto de monitoramento A6, 
localizado no Córrego sem denominação, 
no interior da Fazenda Inharu. 

 

FOTO 5.1.9.7 – Ponto de monitoramento A7, 
localizado no afluente do Rio Abaixo, 
próximo às cavernas. 
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QUADRO 5.2.9.1.2 

PONTOS DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – VOTORANTIM 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

FOTOS 
ZONA E (m) N (m) 

PTO1 Rio Abaixo (Tacaniça) a montante da Mina Saivá 22J 667.846 7.214.215 5.1.9.8 

PTO2 Córrego Alemão, afluente do Rio Abaixo (Tacaniça) 22J 667.563 7.214.163 5.1.9.9 

PTO4 Rio Abaixo (Tacaniça) a jusante da Mina Saivá 22J 666.307 7.215.117 5.1.9.10 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 

 

 

  

FOTO 5.1.9.8 – Ponto de monitoramento A1, 
localizado no Rio Abaixo a montante da Mina 
Saivá. 

FOTO 5.1.9.9 – Ponto de monitoramento A1, 
localizado no Rio Abaixo a jusante da Mina 
Saivá. 

 

 

 

FOTO 5.1.9.10 – Ponto de monitoramento A3, 
localizado no afluente do Córrego Saivá, a leste 
depósito de estéril. 
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QUADRO 5.2.9.1.3 

PONTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

PONTO 
PROFUNDIDADE 

DOS 
PIEZÔMETROS 

COTA 
COORDENADAS UTM 

FOTOS 
ZONA E (m) N (m) 

PZ1 36,5 m 844,4 m 22J 667.504 7.214.068 5.1.9.11 

PZ2 39,0 m 881,8 m 22J 668.054 7.214.514 5.1.9.12 

PZ3 12,2 m 839,1 m 22J 666.944 7.214.379 5.1.9.13 

PZ4 31,3 m 841,6 m 22J 666.937 7.214.552 5.1.9.14 

PZ5 49,8 m 883,7 m 22J 667.263 7.214.448 5.1.9.15 

PZ6 120,8 m 983,3 m 22J 668.546 7.215.970 5.1.9.16 

PZ7 150,0 m 986,9 m 22J 668.533 7.215.199 5.1.9.17 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

  

FOTO 5.1.9.11 – Ponto de monitoramento PZ1, 
localizado próximo ao portão do Alemão. 

 

 

FOTO 5.1.9.12 – Ponto de monitoramento PZ2, 
localizado próximo à antiga Mina Lavrinha. 

  

FOTO 5.1.9.13 – Ponto de monitoramento PZ3, 
situado próximo à balança de agregados 

FOTO 5.1.9.14 – Ponto de monitoramento PZ4, 
localizado ao lado da caixa de sedimentação. 
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FOTO 5.1.9.15 – Ponto de monitoramento PZ5, 
situado próximo à torre do teleférico. 

FOTO 5.1.9.16 – Ponto de monitoramento PZ6, 
localizado no primeiro acesso ao 
empreendimento vizinho 

 

 

FOTO 5.1.9.17 – Ponto de monitoramento PZ7 
localizado no segundo acesso ao 
empreendimento vizinho. 

5.2.9.2. Metodologias de amostragem 

As coletas e ensaios das amostras foram realizadas pelo laboratório EP Engenharia do 

Processo Ltda., acreditado pela Coordenadoria Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO 

na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025, sob o número CRL nº 0361 e, com Certificado de 

Cadastramento de Laboratório – CCL do IAT, válido até 04 de dezembro de 2021, sob o 

número de protocolo 13.614.297-6/15.463.440-1.  

As coletas das amostras de águas superficiais foram realizadas seguindo os procedimentos 

estabelecidos na Norma ABNT NBR 9898/1987 – Preservação e técnicas de amostragem de 

efluentes líquidos e corpos receptores e no Guia Nacional de Coleta e Preservação de 

Amostras da ANA e CETESB, 2011. 

As coletas das amostras de águas subterrâneas foram realizadas seguindo os procedimentos 

estabelecidos ABNT NBR 15847:2010 - Amostragem de água subterrânea pelo método de 

baixa vazão (low flow). 

Em campo, no momento da coleta, foram verificadas as condições das águas dos corpos Em 

campo, no momento da coleta, foram verificadas as condições dos corpos hídricos através do 
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aspecto, odor e coloração, além da determinação dos parâmetros: pH, oxigênio dissolvido, 

turbidez, condutividade, ORP e temperatura. 

Após as coletas, imediatamente as amostras foram preservadas com gelo e enviadas para o 

laboratório responsável pelos ensaios físico-químicos e bacteriológicos. 

Em laboratórios, os ensaios foram realizados seguindo os métodos determinados no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater e pela USEPA.  

Para as análises de águas superficiais, foram determinados os seguintes parâmetros: fluoreto, 

fósforo, nitrato, nitrito, sulfato, acrilamida, glifosato, tributilestanho, cloreto, cor verdadeira, 

turbidez, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), sólidos dissolvidos totais, cianeto livre, 

cianeto total, nitrogênio amoniacal total, sulfeto de hidrogênio, fenóis totais, surfactantes, 

alumínio dissolvido, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, chumbo, cobalto, cobre 

dissolvido, cromo, ferro dissolvido, lítio, manganês, mercúrio, níquel, prata, selênio, urânio, 

vanádio, zinco, coliformes termotolerantes, clorofila a, cianobactérias, alacloro, aldrin + 

dieldrin, atrazina, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, carbaril, clordanos (a-clordano + g-clordano), 2-clorofenol, criseno, 2,4-

D, demeton (O+S), dibenzo(a,h)antraceno, 2,4-diclorofenol, DDT + DDD + DDE, dodecacloro 

pentaciclodecano (Mirex), endossulfan (I + II + sulfato), endrin, azinfós metil (gution), 

heptacloro + heptacloro epóxido, hexaclorobenzeno, indeno[1,2,3-cd]pireno, g-BHC (lindano), 

malation, metolacloro, metoxicloro, paration, PCB's totais, pentaclorofenol, simazina, 2,4,5-T, 

2,4,5-TP, 2,4,6-triclorofenol, trifluralina, benzeno, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, 

diclorometano (cloreto de metileno), estireno, etilbenzeno, tetracloreto de carbono, 

tetracloroeteno, tolueno, triclorobenzenos (1,2,3 + 1,2,4), tricloroeteno, xilenos totais, óleos e 

graxas visíveis, corantes artificiais e resíduos sólidos objetáveis. 

Para as análises de águas subterrâneas, foram determinados os seguintes parâmetros em 

laboratório: cloreto, fluoreto, nitrato, nitrito, sulfato, acrilamida, aldicarbe + aldicarbe sulfona + 

aldicarbe sulfóxido, glifosato + AMPA, cianeto total, sólidos dissolvidos totais, fenóis totais, 

alcalinidade devido a carbonatos, alcalinidade devido a bicarbonatos, alumínio, antimônio, 

arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês, mercúrio, 

molibdênio, níquel, prata, selênio, sódio, urânio, vanádio, zinco, cálcio, magnésio, potássio, , 

benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, criseno, 

dibenzo(a,h)antraceno, indeno[1,2,3-cd]pireno, PCB's totais, alacloro, aldrin + dieldrin, 

atrazina, bentazona, carbofurano, clordanos (a-clordano + g-clordano), clorotalonil, clorpirifós 

(dursban), 2,4-D, DDT + DDD + DDE, endrin, hexaclorobenzeno, g-BHC (lindano), malation, 

metolacloro, metoxicloro, molinato, pendimentalina, pentaclorofenol, permetrina (cis + trans), 

propanil, simazina, trifluralina, benzeno, cloreto de vinila, clorofórmio, 1,2-diclorobenzeno, 1,4-

diclorobenzeno, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, diclorometano (cloreto de metileno), 

estireno, etilbenzeno, tetracloreto de carbono, triclorobenzenos (1,2,3 + 1,2,4 + 1,3,5), 

tetracloroeteno, tricloroeteno, tolueno, xilenos totais, cloro residual livre. 

5.2.9.3. Resultados obtidos 

Os resultados obtidos nos monitoramentos das águas superficiais, nas duas campanhas de 

monitoramento realizadas pela PROMINER, estão apresentados nos QUADRO 5.2.9.3.1 e 

5.1.9.3, respectivamente. 
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QUADRO 5.2.9.3.1 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 1ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Fluoreto mg/L <0,2 <0,2 1,281 <0,2 <0,2 <0,2 1,4 

Fósforo mg/L 0,4725 0,1996 0,0411 0,0421 0,0382 <0,0065 --- 

Nitrato mg/L <0,045 2,57 <0,045 0,21 <0,045 0,28 10 

Nitrito mg/L <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 0,932 <0,061 1 

Sulfato mg/L 11,626 22,726 124,756 1,237 <0,2 1,388 250 

Acrilamida µg/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,5 

Glifosato µg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 65 

Tributilestanho µg/L <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 <0,00020 0,063 

Cloreto mg/L 9,275 7,0 17,4 0,866 <0,2 1,008 250 

Cor verdadeira Pt/Co <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 75,0 

Turbidez NTU <0,050 <0,050 4,76 11,35 0,445 <0,050 100 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) 

mg/L <2,0 5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 410 347 469 64 308 40 500 

Cianeto livre mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0 

Cianeto total mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 --- 

Nitrogênio amoniacal 
total 

mg/L 3,2 0,7 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 2,0 

Sulfeto de hidrogênio mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 

Fenóis totais mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 

Surfactantes mg/L <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,5 

Alumínio dissolvido mg/L 0,014 <0,010 0,024 0,044 0,041 0,025 0,1 

Antimônio mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,005 

Arsênio mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,01 

Bário mg/L 0,034 0,036 <0,010 0,014 0,033 <0,010 0,7 

Berílio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0 

Boro mg/L 0,019 0,032 <0,010 <0,010 0,035 0,0 0,500 

Cádmio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Chumbo mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,010 

Cobalto mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,05 

Cobre dissolvido mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,009 

Cromo mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 

Ferro dissolvido mg/L 0,244 0,023 0,296 0,125 0,443 0,398 0,300 

Lítio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,5 

Manganês mg/L 0,099 0,068 0,038 0,03 0,152 0,02 0,100 

Mercúrio mg/L <0,0002 <0,0002 <0,00002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,0002 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.2 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 1ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Níquel mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,025 

Prata mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 

Selênio mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,01 

Urânio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 

Vanádio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 

Zinco mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,18 

Coliformes 
termotolerantes 

NMP/100 
mL 

3500 16000 <1,1 <1,1 9200 16000 1000 

Clorofila a µg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 30 

Cianobactérias Cél/mL <5 <5 <5 <5 <5 <5 20000 

Alacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20 

Aldrin + Dieldrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,005 

Atrazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2 

Benzo(a)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

Benzo(b)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

Benzo(k)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

Carbaril µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 

Clordanos (a-Clordano + 
g-Clordano) 

µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,04 

2-Clorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 

Criseno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

2,4-D µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 4 

Demeton (O+S) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

2,4-Diclorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 

DDT + DDD + DDE µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 

Dodecacloro 
pentaciclodecano (Mirex) 

µg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,001 

Endossulfan (I + II + 
Sulfato) 

µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,056 

Endrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,004 

Azinfós metil (Gution) µg/L <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 0,005 

Heptacloro + heptacloro 
epóxido 

µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 

Hexaclorobenzeno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0065 

Indeno[1,2,3-cd]pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 

g-BHC (Lindano) µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,02 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.2 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 1ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Malation µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 

Metolacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 10 

Metoxicloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,03 

Paration µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,04 

PCB's totais µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 

Pentaclorofenol mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,009 

Simazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2 

2,4,5-T µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 2 

2,4,5-TP µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 10 

2,4,6-Triclorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 

Trifluralina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,2 

Benzeno mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,005 

1,2-Dicloroetano mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,01 

1,1-Dicloroeteno mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,003 

Diclorometano (Cloreto 
de metileno) 

mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,02 

Estireno mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,02 

Etilbenzeno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 90 

Tetracloreto de carbono mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,002 

Tetracloroeteno mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,01 

Tolueno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 2 

Triclorobenzenos (1,2,3 
+ 1,2,4) 

µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 0,02 

Tricloroeteno mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,03 

Xilenos totais µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 300 

Materiais flutuantes --- Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
Virtualmente 

Ausentes 

Óleos e graxas visíveis --- Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
Virtualmente 

Ausentes 

Corantes artificiais --- Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
Virtualmente 

Ausentes 

Resíduos sólidos 
objetáveis 

--- Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes Ausentes 
Virtualmente 

Ausentes 

Oxigênio dissolvido mg/L 4,7 4,5 6,7 6,1 5,4 5,5 >5,0 

pH --- 7,91 7,93 7,56 7,84 7,56 7,06 6,00 - 9,00 

Cloro residual total mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 

*Limites Fósforo Total: 0,030mg/l em ambientes lênticos, 0,050mg/l em ambientes intermediários. 

**Limites Nitrogênio Amoniacal: 3,7 (pH < 7,5), 2,0 (7,5 < pH < 8,0), 1,0 (8,0 < pH < 8,5), 0,5 (pH > 8,5). 

***Limites Nitrogênio Total: 1,27mg/l em ambientes lênticos e 2,18mg/l em ambientes lóticos. 

Fonte:  EP Engenharia do Processo Ltda. - Coletas: 23/06/2020; 24/06/2020. 
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QUADRO 5.2.9.3.3 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

RESOLUÇÃO 
CONAMA  
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Fluoreto mg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,4 

Fósforo mg/L 0,2338 0,3724 0,0245 0,0297 
0,030

7 
0,0232 0,0388 --- 

Nitrato mg/L 1,594 0,729 0,110 0,095 0,104 0,106 0,217 10 

Nitrito mg/L <0,061 <0,061 <0,061 <0,061 
<0,06

1 
<0,061 <0,061 1 

Sulfato mg/L 20,095 16,001 0,87 0,649 1,179 1,098 
123,02

4 
250 

Acrilamida µg/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,5 

Glifosato µg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 65 

Tributilestanho µg/L 
<0,000

2 
<0,000

2 
<0,000

2 
<0,000

2 
<0,00

02 
<0,000

2 
<0,000

2 
0,063 

Cloreto mg/L 14,617 16,9 1,4 0,543 1,018 0,358 1,565 250 

Cor verdadeira Pt/Co 6,2 10,8 14,2 14,3 5,9 <5,0 5,6 75,0 

Turbidez NTU 12,65 3,275 0,54 1,745 17,75 14,05 0,58 100 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) 

mg/L 3 3 <2,0 <2,0 4 <2,0 <2,0 5 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 305 373 59 40 61 216 315 500 

Cianeto livre mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
<0,00

1 
<0,001 <0,001 0,0 

Cianeto total mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 --- 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 1,5 4,3 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 2,0 

Sulfeto de hidrogênio mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
<0,00

2 
<0,002 <0,002 0,002 

Fenóis totais mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 
<0,00

2 
<0,002 <0,002 0,003 

Surfactantes mg/L <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 0,5 

Alumínio dissolvido mg/L 0,022 0,021 0,04 <0,010 0,628 <0,010 <0,010 0,1 

Antimônio mg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,005 

Arsênio mg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,01 

Bário mg/L 0,036 0,043 0,043 <0,010 0,043 <0,010 <0,010 0,7 

Berílio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
<0,00

1 
<0,001 <0,001 0,0 

Boro mg/L 0,018 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,500 

Cádmio mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
<0,00

1 
<0,001 <0,001 0,001 

Chumbo mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,010 

Cobalto mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
<0,00

3 
<0,003 <0,003 0,05 

Cobre dissolvido mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
<0,00

9 
<0,009 <0,009 0,009 

Cromo mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,05 

Ferro dissolvido mg/L 0,369 0,334 0,240 0,6 1,258 0,308 0,300 0,300 

Lítio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 2,5 
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QUADRO 5.2.9.3.3 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

RESOLUÇÃO 
CONAMA  
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Manganês mg/L 0,095 0,121 0,029 0,024 0,069 0,068 0,138 0,100 

Mercúrio mg/L 
<0,000

2 
<0,000

2 
<0,000

2 
<0,000

2 
<0,00

02 
<0,000

2 
<0,000

2 
0,0002 

Níquel mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,025 

Prata mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,01 

Selênio mg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,01 

Urânio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,02 

Vanádio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,1 

Zinco mg/L 0,073 0,073 0,025 0,064 0,03 0,066 0,079 0,18 

Coliformes termotolerantes 
NMP/100 

mL 
16000 700 16000 16000 

1600
0 

9200 5400 1000 

Clorofila a µg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 30 

Cianobactérias Cél/mL <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 20000 

Alacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 20 

Aldrin + Dieldrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
<0,00

3 
<0,003 <0,003 0,005 

Atrazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 2 

Benzo(a)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

Benzo(b)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

Benzo(k)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

Carbaril µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,02 

Clordanos (a-Clordano + g-
Clordano) 

µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,04 

2-Clorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,1 

Criseno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

2,4-D µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
<0,05

0 
<0,050 <0,050 4 

Demeton (O+S) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,1 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

2,4-Diclorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,3 

DDT + DDD + DDE µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
<0,00

1 
<0,001 <0,001 0,002 

Dodecacloro pentaciclodecano 
(Mirex) 

µg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,001 

Endossulfan (I + II + Sulfato) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,056 

Endrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
<0,00

3 
<0,003 <0,003 0,004 

Azinfós metil (Gution) µg/L 
<0,005

0 
<0,005

0 
<0,005

0 
<0,005

0 
<0,00

50 
<0,005

0 
<0,005

0 
0,005 
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QUADRO 5.2.9.3.3 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

RESOLUÇÃO 
CONAMA  
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Heptacloro + heptacloro epóxido µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,01 

Hexaclorobenzeno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,0065 

Indeno[1,2,3-cd]pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
<0,00

5 
<0,005 <0,005 0,05 

g-BHC (Lindano) µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
<0,00

3 
<0,003 <0,003 0,02 

Malation µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,1 

Metolacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 10 

Metoxicloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,03 

Paration µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,04 

PCB's totais µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
<0,00

1 
<0,001 <0,001 0,001 

Pentaclorofenol mg/L 
<0,000

5 
<0,000

5 
<0,000

5 
<0,000

5 
<0,00

05 
<0,000

5 
<0,000

5 
0,009 

Simazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 2 

2,4,5-T µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
<0,05

0 
<0,050 <0,050 2 

2,4,5-TP µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 
<0,05

0 
<0,050 <0,050 10 

2,4,6-Triclorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,01 

Trifluralina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
<0,01

0 
<0,010 <0,010 0,2 

Benzeno mg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,005 

1,2-Dicloroetano mg/L 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,00

20 
<0,002

0 
<0,002

0 
0,01 

1,1-Dicloroeteno mg/L 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,00

20 
<0,002

0 
<0,002

0 
0,003 

Diclorometano (Cloreto de 
metileno) 

mg/L 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,00

20 
<0,002

0 
<0,002

0 
0,02 

Estireno mg/L 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,00

20 
<0,002

0 
<0,002

0 
0,02 

Etilbenzeno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 90 

Tetracloreto de carbono mg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,002 

Tetracloroeteno mg/L 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,002

0 
<0,00

20 
<0,002

0 
<0,002

0 
0,01 

Tolueno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 2 

Triclorobenzenos (1,2,3 + 1,2,4) µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 0,02 

Tricloroeteno mg/L 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,001

0 
<0,00

10 
<0,001

0 
<0,001

0 
0,03 

Xilenos totais µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 300 

Materiais flutuantes --- 
Ausent

e 
Ausent

e 
Presen

te 
Ausent

e 
Ause
nte 

Ausent
e 

Presen
te 

Virtualmente 
Ausentes 

Óleos e graxas visíveis --- 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ause
nte 

Ausent
e 

Ausent
e 

Virtualmente 
Ausentes 

Corantes artificiais --- 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ause
nte 

Ausent
e 

Ausent
e 

Virtualmente 
Ausentes 
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QUADRO 5.2.9.3.3 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

RESOLUÇÃO 
CONAMA  
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II 

Resíduos sólidos objetáveis --- 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ausent

e 
Ause
nte 

Ausent
e 

Ausent
e 

Virtualmente 
Ausentes 

Oxigênio dissolvido mg/L 2,61 2,76 3,89 4,21 4,21 4,47 3,79 >5,0 

pH --- 8,15 8,27 8,15 7,8 7,8 7,97 8,31 6,00 - 9,00 

Cloro residual total mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,01 

*Limites Fósforo Total: 0,030mg/l em ambientes lênticos, 0,050mg/l em ambientes intermediários. 

**Limites Nitrogênio Amoniacal: 3,7 (pH < 7,5), 2,0 (7,5 < pH < 8,0), 1,0 (8,0 < pH < 8,5), 0,5 (pH > 8,5). 

***Limites Nitrogênio Total: 1,27mg/l em ambientes lênticos e 2,18mg/l em ambientes lóticos. 

Fonte:  EP Engenharia do Processo Ltda. -  

 

Os resultados obtidos nos monitoramentos das águas superficiais nas campanhas de 

monitoramento realizadas pela VOTORANTIM CIMENTOS nos anos de 2019 e 2020, estão 

apresentados nos QUADRO 5.2.9.3.4 e 5.2.9.3.5, respectivamente. 

QUADRO 5.2.9.3.4 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO 
UNIDAD

E 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2019 

 

2ª CAMPANHA DE 2019 
RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 PT1 

PT
2 

PT4 

Materiais 
Flutuantes 

--- 
Ausent

e 
Ausente Ausente  Ausente --- Ausente Ausente 

Óleos e Graxas 
Visíveis 

--- 
Ausent

e 
Ausente Ausente  Ausente --- Ausente Ausente 

Odor --- 
Ausent

e 
Ausente Ausente  Ausente --- Ausente Ausente 

Corantes Artificiais --- 
Ausent

e 
Ausente Ausente  Ausente --- Ausente Ausente 

Resíduos Sólidos 
Objetáveis 

--- 
Ausent

e 
Ausente Ausente  Ausente --- Ausente Ausente 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/10
0 mL 

230 1300 1,60E+04  3,30E+04 --- 1,10E+04 1000 

Cor Verdadeira Pt/Co 5,0 5,0 5,0  10,0 --- 12,1 75 

Turbidez NTU 15,100 16,450 14,050  5,310 --- 5,475 100 

DBO mg/L 2,0 2,0 2,0  3,0 --- 3,0 5,0 

Oxigênio Dissolvido mg/L 4,3 4,7 5,3  4,7 --- 5,1 >5,0 

Clorofila a µg/L 10 10 10  10 --- 10 30 

pH --- 8,14 7,87 8,04  7,77 --- 7,9 6-9 

Sólidos Dissolvidos 
Totais 

mg/L 411,0 136,0 242,0  337,0 --- 314,0 500 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.4 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO 
UNIDAD

E 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2019 

 

2ª CAMPANHA DE 2019 
RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 PT1 

PT
2 

PT4 

Alumínio Dissolvido 
(Al) 

mg/L 0,015 0,01 0,044  0,026 --- 0,023 0,1 

Antimônio (Sb) mg/L 0,0010 0,0100 0,0100  0,0010 --- 0,0010 0,005 

Bário (Ba) mg/L 0,014 0,010 0,022  0,042 --- 0,038 0,7 

Berílio (Be) mg/L 0,001 0,001 0,001  0,001 --- 0,001 0,04 

Boro (B) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,5 

Cádmio (Cd) mg/L 0,001 0,001 0,001  0,001 --- 0,001 0,0010 

Chumbo (Pb) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,01 

Cianeto Livre mg/L 0,001 0,001 0,001  0,001 --- 0,001 0,005 

Cianeto Total mg/L 0,02 0,02 0,02  0,02 --- 0,02 --- 

Cloro Residual 
Total 

mg/L 0,1 0,1 0,1  0,1 --- 0,1 0,01 

Cobalto (Co) mg/L 0,003 0,003 0,003  0,003 --- 0,003 0,05 

Cobre Dissolvido 
(Cu) 

mg/L 0,009 0,009 0,009  0,009 --- 0,009 0,009 

Cromo (Cr) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,018 --- 0,016 0,05 

Ferro Dissolvido 
(Fe) 

mg/L 0,203 1,401 0,217  0,228 --- 0,196 0,3 

Fluoreto mg/L 0,2 0,2 0,2  0,2 --- 0,2 1,4 

Fósforo (P) mg/L 0,400 0,400 0,400  0,400 --- 0,400 0,025 

Lítio (Li) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 2,5 

Manganês (Mn) mg/L 0,044 0,067 0,060  0,053 --- 0,059 0,1 

Mercúrio (Hg) mg/L 
0,0002

0 
0,00020 0,00020  0,00020 --- 0,00020 0,0002 

Níquel (Ni) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,017 --- 0,028 0,025 

Nitrato mg/L 6,3000 0,82 5,8  0,2 --- 0,2 10 

Nitrito mg/L 0,5 0,2 0,2  0,2 --- 0,2 1 

Nitrogênio 
Amoniacal Total 

mg/L 5,00 5,00 5,00  5,00 --- 5,00 0,5 

Prata (Ag) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,01 

Selênio (Se) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,01 

Sulfato mg/L 7,45 1,9 8,15  7,766 --- 15,969 250 

Sulfeto de 
Hidrogênio [H2S] 

mg/L 0,002 0,002 0,002  0,002 --- 0,002 0,002 

Urânio (U) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,02 

Vanádio (V) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,1 

Zinco (Zn) mg/L 0,01 0,010 0,009  0,009 --- 0,009 0,18 

Acrilamida µg/L 0,10 0,10 0,10  0,10 --- 0,10 0,5 
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QUADRO 5.2.9.3.4 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO 
UNIDAD

E 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2019 

 

2ª CAMPANHA DE 2019 
RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 PT1 

PT
2 

PT4 

Alacloro µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 20 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,003 0,003 0,003  0,003 --- 0,003 0,005 

Atrazina µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 2 

Benzeno µg/L 1,00 1,00 1,00  1,00 --- 1,00 5 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

Benzo(b)fluoranten
o 

µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

Benzo(k)fluoranten
o 

µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

Carbaril µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,02 

Clordanos (a-
clordano + g-

clordano) 
µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,04 

2-Clorofenol µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,1 

Criseno µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

2,4-D µg/L 0,050 0,050 0,050  0,050 --- 0,050 4,0 

Demeton (O+S) µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,1 

Dibenzo(a,h)antrac
eno 

µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

1,2-Dicloroetano µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 3 

2,4-Diclorofenol µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,3 

Diclorometano 
(Cloreto de 
Metileno) 

µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 20 

DDT+DDD+DDE µg/L 0,001 0,001 0,001  0,001 --- 0,001 0,002 

Dodecacloro 
Pentaciclodecano 

(Mirex) 
µg/L 0,0010 0,0010 0,0010  0,0010 --- 0,0010 0,001 

Endosulfan (I + II + 
Sulfato) 

µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,056 

Endrin µg/L 0,003 0,003 0,003  0,003 --- 0,003 0,004 

Estireno µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 20 

Etilbenzeno µg/L 1,00 1,00 1,00  1,00 --- 1,00 90 

Fenóis Totais 
(Indice de Fenóis) 

mg/L 0,15 0,15 0,15  0,15 --- 0,15 0,003 

Glifosato µg/L 10 10 10  10 --- 10 65 

Azinfós Metil 
(Gution) 

µg/L 0,0050 0,0050 0,0050  0,0050 --- 0,0050 0,005 
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QUADRO 5.2.9.3.4 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO 
UNIDAD

E 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2019 

 

2ª CAMPANHA DE 2019 
RESOLUÇÃ
O CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 PT1 

PT
2 

PT4 

Heptacloro + 
Heptacloro Epóxido 

µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,01 

Hexaclorobenzeno µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,0065 

Indeno[1,2,3-
cd]pireno 

µg/L 0,005 0,005 0,005  0,005 --- 0,005 0,05 

g-BHC (Lindano) µg/L 0,003 0,003 0,003  0,003 --- 0,003 0,02 

Malation µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,10 

Metolacloro µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 10 

Metoxicloro µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,03 

Paration µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,04 

PCB's Totais µg/L 0,001 0,001 0,001  0,001 --- 0,001 0,001 

Pentaclorofenol µg/L 0,050 0,050 0,050  0,050 --- 0,050 9 

Simazina µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 2,00 

Surfactantes mg/L 0,15 0,15 0,15  0,15 --- 0,15 0,5 

2,4,5-T µg/L 0,050 0,050 0,050  0,050 --- 0,050 2,0 

Tetracloreto de 
Carbono 

µg/L 1,00 1,00 1,00  1,00 --- 1,00 2 

Tetracloroeteno µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 10 

Tolueno µg/L 1,00 1,00 1,00  1,00 --- 1,00 2,0 

2,4,5-TP µg/L 0,050 0,050 0,050  0,050 --- 0,050 10 

Triclorobenzenos 
(1,2,3 +1,2,4) 

µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 20 

Tricloroeteno µg/L 1,00 1,00 1,00  1,00 --- 1,00 30 

2,4,6-Triclorofenol µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 10 

Trifluralina µg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,20 

Xilenos Totais µg/L 2,00 2,00 2,00  2,00 --- 2,00 300 

Arsênio (As) mg/L 0,010 0,010 0,010  0,010 --- 0,010 0,01 

Cloreto mg/L 9,1601 1,63 4,65  6,735 --- 5,665 250 

Coliformes Totais 
NMP/10

0 mL 
9400 

1,60E+0
4 

1,60E+04  7,00E+04 --- 1,10 --- 

Cor Aparente Pt/Co 16,4 26,1 21,3  32,9 --- 34,2 --- 

Cianobactérias UFC/mL 5E+0 
5,00E+0

0 
5,00E+00  5,00E+00 --- 5,00E+00 --- 

DQO mg/L 5,0 5,0 5,0  10,7 --- 18,4 --- 

Escherichia coli 
NMP/10

0 mL 
2300,0 1300,0 1,60E+04  1,1 --- 1,10 --- 

Fenóis Totais µg/L 0,050 0,050 0,050  0,050 --- 0,050 --- 

Toxafeno µg/L 0,0001 0,01 0,010  0,0001 --- 0,0001 0,01 

*Limites Fósforo Total: 0,030mg/l em ambientes lênticos, 0,050mg/l em ambientes intermediários. 

**Limites Nitrogênio Amoniacal: 3,7 (pH < 7,5), 2,0 (7,5 < pH < 8,0), 1,0 (8,0 < pH < 8,5), 0,5 (pH > 8,5). 

***Limites Nitrogênio Total: 1,27mg/l em ambientes lênticos e 2,18mg/l em ambientes lóticos. 

Fonte:  EP Engenharia do Processo Ltda. 
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QUADRO 5.2.9.3.5 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM LIMITES LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2020 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 

Materiais Flutuantes --- Ausente Ausente Ausente Ausente 

Óleos e Graxas Visíveis --- Ausente Ausente Ausente Ausente 

Odor --- Ausente Ausente Ausente Ausente 

Corantes Artificiais --- Ausente Ausente Ausente Ausente 

Resíduos Sólidos Objetáveis --- Ausente Ausente Ausente Ausente 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 2300 45 2,6E+4 1000 

Cor Verdadeira Pt/Co 11,7 5,0 14,4 75 

Turbidez NTU 0,050 0,050 0,050 100 

DBO mg/L 2,0 2,0 2,0 5,0 

Oxigênio Dissolvido mg/L 5,2 5,4 5,9 >5,0 

Clorofila a µg/L 10 10 10 30 

pH --- 7,96 8,11 8,22 6-9 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 387,0 112,0 301,0 500 

Alumínio Dissolvido (Al) mg/L 0,025 0,028 0,020 0,1 

Antimônio (Sb) mg/L 0,0010 0,0010 0,0010 0,005 

Bário (Ba) mg/L 0,030 0,010 0,035 0,7 

Berílio (Be) mg/L 0,001 0,001 0,001 0,04 

Boro (B) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,5 

Cádmio (Cd) mg/L 0,001 0,001 0,001 0,0010 

Chumbo (Pb) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,01 

Cianeto Livre mg/L 0,001 0,001 0,001 0,005 

Cianeto Total mg/L 0,02 0,02 0,02 --- 

Cloro Residual Total mg/L 0,1 0,1 0,1 0,01 

Cobalto (Co) mg/L 0,003 0,003 0,003 0,05 

Cobre Dissolvido (Cu) mg/L 0,009 0,009 0,009 0,009 

Cromo (Cr) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,05 

Ferro Dissolvido (Fe) mg/L 0,278 0,137 0,183 0,3 

Fluoreto mg/L 0,2 0,2 0,2 1,4 

Fósforo (P) mg/L 0,400 0,400 0,2968 0,025 

Lítio (Li) mg/L 0,010 0,010 0,010 2,5 

Manganês (Mn) mg/L 0,063 0,062 0,045 0,1 

Mercúrio (Hg) mg/L 0,00020 0,00020 0,00020 0,0002 

Níquel (Ni) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,025 

Nitrato mg/L 4,6116 0,847 5,413 10 

Nitrito mg/L 0,2 0,2 0,2 1 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.5 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM LIMITES LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2020 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 5,00 5,00 0,30 0,5 

Prata (Ag) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,01 

Selênio (Se) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,01 

Sulfato mg/L 9,0188 1,599 7,51 250 

Sulfeto de Hidrogênio [H2S] mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 

Urânio (U) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,02 

Vanádio (V) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,1 

Zinco (Zn) mg/L 0,009 0,009 0,015 0,18 

Acrilamida µg/L 0,10 0,10 0,10 0,5 

Alacloro µg/L 0,010 0,010 0,010 20 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,003 0,003 0,003 0,005 

Atrazina µg/L 0,010 0,010 0,010 2 

Benzeno µg/L 1,00 1,00 1,00 5 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

Benzo(a)pireno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

Carbaril µg/L 0,010 0,010 0,010 0,02 

Clordanos (a-clordano + g-clordano) µg/L 0,005 0,005 0,005 0,04 

2-Clorofenol µg/L 0,010 0,010 0,010 0,1 

Criseno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

2,4-D µg/L 0,050 0,050 0,050 4,0 

Demeton (O+S) µg/L 0,010 0,010 0,010 0,1 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

1,2-Dicloroetano µg/L 2,00 2,00 2,00 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L 2,00 2,00 2,00 3 

2,4-Diclorofenol µg/L 0,010 0,010 0,010 0,3 

Diclorometano (Cloreto de Metileno) µg/L 2,00 2,00 2,00 20 

DDT+DDD+DDE µg/L 0,001 0,001 0,001 0,002 

Dodecacloro Pentaciclodecano (Mirex) µg/L 0,0010 0,0010 0,0010 0,001 

Endosulfan (I + II + Sulfato) µg/L 0,010 0,010 0,010 0,056 

Endrin µg/L 0,003 0,003 0,003 0,004 

Estireno µg/L 2,00 2,00 2,00 20 

Etilbenzeno µg/L 1,00 1,00 1,00 90 

Fenóis Totais (Indice de Fenóis) mg/L 0,15 0,15 0,002 0,003 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.5 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS - VOTORANTIM 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM LIMITES LEGAIS 

1ª CAMPANHA DE 2020 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº 357/05 

ARTIGO 15 
CLASSE II PT1 PT2 PT4 

Glifosato µg/L 10 10 10 65 

Azinfós Metil (Gution) µg/L 0,0050 0,0050 0,0050 0,005 

Heptacloro + Heptacloro Epóxido µg/L 0,005 0,005 0,005 0,01 

Hexaclorobenzeno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,0065 

Indeno[1,2,3-cd]pireno µg/L 0,005 0,005 0,005 0,05 

g-BHC (Lindano) µg/L 0,003 0,003 0,003 0,02 

Malation µg/L 0,010 0,010 0,010 0,10 

Metolacloro µg/L 0,010 0,010 0,010 10 

Metoxicloro µg/L 0,010 0,010 0,010 0,03 

Paration µg/L 0,010 0,010 0,010 0,04 

PCB's Totais µg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 

Pentaclorofenol µg/L 0,050 0,050 0,050 9 

Simazina µg/L 0,010 0,010 0,010 2,00 

Surfactantes mg/L 0,15 0,15 0,15 0,5 

2,4,5-T µg/L 0,050 0,050 0,050 2,0 

Tetracloreto de Carbono µg/L 1,00 1,00 1,00 2 

Tetracloroeteno µg/L 2,00 2,00 2,00 10 

Tolueno µg/L 1,00 1,00 1,00 2,0 

2,4,5-TP µg/L 0,050 0,050 0,050 10 

Triclorobenzenos (1,2,3 +1,2,4) µg/L 2,00 2,00 2,00 20 

Tricloroeteno µg/L 1,00 1,00 1,00 30 

2,4,6-Triclorofenol µg/L 0,010 0,010 0,010 10 

Trifluralina µg/L 0,010 0,010 0,010 0,20 

Xilenos Totais µg/L 2,00 2,00 2,00 300 

Arsênio (As) mg/L 0,010 0,010 0,010 0,01 

Cloreto mg/L 9,1601 1,501 6,0763 250 

Coliformes Totais NMP/100 mL 9400 45 9,20E+05 --- 

Cor Aparente Pt/Co 16,4 5,0 15,3 --- 

Cianobactérias UFC/mL 5E+0 5E+0 5E+0 --- 

DQO mg/L 5,0 5,0 5,0 --- 

Escherichia coli NMP/100 mL 2300,0 45,0 2,60E+04 --- 

Fenóis Totais µg/L 0,050 0,050 0,050 --- 

Toxafeno µg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,01 

*Limites Fósforo Total: 0,030mg/l em ambientes lênticos, 0,050mg/l em ambientes intermediários. 

**Limites Nitrogênio Amoniacal: 3,7 (pH < 7,5), 2,0 (7,5 < pH < 8,0), 1,0 (8,0 < pH < 8,5), 0,5 (pH > 8,5). 

***Limites Nitrogênio Total: 1,27mg/l em ambientes lênticos e 2,18mg/l em ambientes lóticos. 

Fonte:  EP Engenharia do Processo Ltda.  
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Os resultados obtidos nos monitoramentos das águas subterrâneas, nas duas campanhas de 

coleta, estão apresentados nos QUADRO 5.2.9.3.6 e 5.2.9.3.7, respectivamente. Estes 

resultados foram comparados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

nº 396/2008 para águas de consumo humano, porém, vale ressaltar que as águas destes 

piezômetros não são consumidas e não serão consumidas futuramente pelos funcionários da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

QUADRO 5.2.9.3.6 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 1ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

Cloreto µg/L 2115 7549 5904 2173 33778 885 10321 250000 

Fluoreto µg/L <200 751 <200 <200 550 <200 622 1500 

Nitrato µg/L <45 <45 282 464 <45 181 287 10000 

Nitrito µg/L <61 <61 <61 <61 <61 <61 <61 1000 

Sulfato µg/L 3939 28460 21272 8960 91112 932 14438 250000 

Acrilamida µg/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,50 

Aldicarbe + Aldicarbe sulfona 
+ Aldicarbe sulfóxido 

µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10,0 

Glifosato + AMPA µg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 500 

Cianeto total µg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 70 

Sólidos dissolvidos totais µg/L 172000 314000 145000 499000 556000 55000 246000 1000000 

Fenóis totais µg/L <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 

Alcalinidade devido a 
carbonatos 

CaCO3/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 --- 

Alcalinidade devido a 
bicarbonatos 

CaCO3/L 124 200 60 40 260 196 132 --- 

Alumínio µg/L 246,9 918,5 3661,5 103,4 420,4 267,6 349,6 200,0 

Antimônio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,0 

Arsênio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10,0 

Bário µg/L 95,0 46,0 115,4 105,0 58,0 45,7 85,6 700,0 

Berílio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 4,0 

Boro µg/L <10,0 50,0 110,8 <10,0 86,8 57,4 21,3 500,0 

Cádmio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,0 

Chumbo µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 10,0 

Cobre µg/L <9,0 <9,0 15,50 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 2000,0 

Cromo µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 50,0 

Ferro µg/L 1179,4 1030,6 1369,7 245,8 255 2779,2 936,7 300,0 

Manganês µg/L 124,40 77,10 249,50 2316,70 26,40 57,90 139,40 100,00 

Mercúrio µg/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1,0 

Molibdênio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 81,3 114,3 <10,0 70,0 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.6 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 1ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

Níquel µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 20,0 

Prata µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 100,0 

Selênio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 10,0 

Sódio µg/L 8439,2 71620 8037,7 9522,5 74500 62000 14778,2 200000 

Urânio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 15,0 

Vanádio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 50 

Zinco µg/L 156,6 109,5 60,6 19,2 918,4 390,7 46,5 5000,0 

Cálcio µg/L 20657,5 18185 10802 98370 63200 46100 26405,4 --- 

Magnésio µg/L 9060 5176,7 4830 22395,8 22100,3 15500 8526,6 --- 

Potássio µg/L 1644,9 2401,4 8217,6 1589,4 4262,6 4370,5 3817,4 --- 

Benzo(a)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Benzo(b)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Benzo(k)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Benzo(a)pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Criseno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Indeno[1,2,3-cd]pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

PCB's totais µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,500 

Alacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Aldrin + Dieldrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,030 

Atrazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,000 

Bentazona µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 300,000 

Carbofurano µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 7,000 

Clordanos (a-Clordano + g-
Clordano) 

µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,200 

Clorotalonil µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30,000 

Clorpirifós (Dursban) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30,000 

2,4-D µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 30,000 

DDT + DDD + DDE µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 2,000 

Endrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,600 

Hexaclorobenzeno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 1,000 

g-BHC (Lindano) µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 2,000 

Malation µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 190,000 

Metolacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 10,000 

Metoxicloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Molinato µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 6,000 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.6 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 1ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

Pendimentalina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Pentaclorofenol µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 9,000 

Permetrina (Cis + Trans) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Propanil µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Simazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,000 

Trifluralina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Benzeno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 5,00 

Cloreto de vinila µg/L <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 5,00 

Clorofórmio µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 71,10 200 

1,2-Diclorobenzeno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 1000 

1,4-Diclorobenzeno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 300 

1,2-Dicloroetano µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 30 

Diclorometano (Cloreto de 
metileno) 

µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20 

Estireno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20 

Etilbenzeno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 200 

Tetracloreto de carbono µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 2 

Triclorobenzenos (1,2,3 + 
1,2,4 + 1,3,5) 

µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20 

Tetracloroeteno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 40 

Tricloroeteno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 70 

Tolueno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 170 

Xilenos totais µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 300 

Cloro residual livre µg/L <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 --- 

Fonte: EP Engenharia do Processo Ltda. - Coleta: 23/06/2020; 24/06/2020; 25/06/2020. 

 

QUADRO 5.2.9.3.7 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

Cloreto µg/L 1287 5281 14516 2744 14302 13314 6311 250000 

Fluoreto µg/L <200 836 <200 <200 280 687 808 1500 

Nitrato µg/L 45 <45 201 <45 <45 <45 <45 10000 

Nitrito µg/L <61 <61 <61 <61 <61 <61 <61 1000 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.7 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

Sulfato µg/L 2386 18734 22465 2769 34446 9866 38542 250000 

Acrilamida µg/L <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,50 

Aldicarbe + Aldicarbe sulfona + 
Aldicarbe sulfóxido 

µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10,0 

Glifosato + AMPA µg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 500 

Cianeto total µg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 70 

Sólidos dissolvidos totais µg/L 155000 272000 138000 391000 426000 115000 272000 1000000 

Fenóis totais µg/L <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3 

Alcalinidade devido a 
carbonatos 

CaCO3/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 --- 

Alcalinidade devido a 
bicarbonatos 

CaCO3/L 110 190,0 48,0 334,0 340 54,0 206,0 --- 

Alumínio µg/L 252,2 178,8 2086,7 226,4 223,2 399,9 324,4 200,0 

Antimônio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,0 

Arsênio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10,0 

Bário µg/L 121,3 50,8 100,4 105,6 82,0 48,3 18,8 700,0 

Berílio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 4,0 

Boro µg/L <10,0 36,1 <10,0 <10,0 40,6 <10,0 <10,0 500,0 

Cádmio µg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,0 

Chumbo µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 10,0 

Cobre µg/L 23,40 <9,0 <9,0 <9,0 20,70 <9,0 <9,0 2000,0 

Cromo µg/L 12,5 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 50,0 

Ferro µg/L 812,1 289,3 1381,7 654,4 359,6 391,6 578,8 300,0 

Manganês µg/L 48,30 88,00 172,30 827,10 33,50 40,90 98,70 100,00 

Mercúrio µg/L <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 1,0 

Molibdênio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 70,0 

Níquel µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 20,0 

Prata µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 100,0 

Selênio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 10,0 

Sódio µg/L <0,500 58,195 8,466 9,753 16,814 17,470 59,875 200000 

Urânio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 15,0 

Vanádio µg/L <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 50 

Zinco µg/L 241,4 106,9 106,8 93,9 103,4 52,5 91,5 5000,0 

Cálcio µg/L 4,945 20,965 10,600 89,23 88,125 9,114 23,010 --- 

Magnésio µg/L 10,155 4,764 4,562 14,32 23,285 2,033 4,887 --- 

Potássio µg/L <0,500 6,312 26,860 <0,500 <0,500 2,820 7,341 --- 

Benzo(a)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.7 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

Benzo(b)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Benzo(k)fluoranteno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Benzo(a)pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Criseno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

Indeno[1,2,3-cd]pireno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,050 

PCB's totais µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,500 

Alacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Aldrin + Dieldrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,030 

Atrazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,000 

Bentazona µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 300,000 

Carbofurano µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 7,000 

Clordanos (a-Clordano + g-
Clordano) 

µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,200 

Clorotalonil µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30,000 

Clorpirifós (Dursban) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 30,000 

2,4-D µg/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 30,000 

DDT + DDD + DDE µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 2,000 

Endrin µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,600 

Hexaclorobenzeno µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 1,000 

g-BHC (Lindano) µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 2,000 

Malation µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 190,000 

Metolacloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 10,000 

Metoxicloro µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Molinato µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 6,000 

Pendimentalina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Pentaclorofenol µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 9,000 

Permetrina (Cis + Trans) µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Propanil µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Simazina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 2,000 

Trifluralina µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 20,000 

Benzeno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 5,00 

Cloreto de vinila µg/L <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 5,00 

Clorofórmio µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 46,40 <2,00 200 

1,2-Diclorobenzeno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 1000 

1,4-Diclorobenzeno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 300 

Continua... 
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QUADRO 5.2.9.3.7 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 2ª C/2020 

PARÂMETRO UNIDADE 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 
LIMITES 
LEGAIS 

PZ01 PZ02 PZ03 PZ04 PZ05 PZ06 PZ07 
RESOLUÇÃO 

CONAMA 
Nº396/2008 

1,2-Dicloroetano µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 10 

1,1-Dicloroeteno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 30 

Diclorometano (Cloreto de 
metileno) 

µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20 

Estireno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20 

Etilbenzeno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 200 

Tetracloreto de carbono µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 2 

Triclorobenzenos (1,2,3 + 1,2,4 
+ 1,3,5) 

µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 20 

Tetracloroeteno µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 40 

Tricloroeteno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 70 

Tolueno µg/L <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 170 

Xilenos totais µg/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 300 

Cloro residual livre µg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 --- 

Fonte: EP Engenharia do Processo Ltda. - Coleta: 26/10/2020 e 27/10/2020. 

5.2.9.4. Análise dos resultados 

Os resultados obtidos na caracterização das drenagens superficiais localizadas na área em 

estudo revelam, em geral, uma boa qualidade das águas, com exceção para o Rio Abaixo, no 

qual pode ser visto a influência de lançamentos já a montante do empreendimento, 

principalmente, no trecho que passa pela área urbana de Rio Branco do Sul, além de muitos 

resíduos nas suas margens.  

As análises de águas no Rio Abaixo (Tacaniça), tanto nas campanhas realizadas pela 

PROMINER (A1 e A2) quanto nas campanhas feitas pela VOTORANTIM (PT1 e PT4) no ano 

de 2019 e no primeiro  semestre de 2020, apresentaram resultados semelhantes. Neste corpo 

hídrico já a montante da Mina Saivá foram obtidas concentrações elevadas para os 

parâmetros coliformes fecais, coliformes totais, nitrogênio amoniacal total, nitrato e fósforo, 

além de um baixo oxigênio dissolvido em algumas campanhas de monitoramento, indicando 

a influência de esgotos domésticos sem tratamento no corpo hídrico. 

O ponto PT2, localizado no córrego do Alemão, afluente do Rio Tacaniça pela margem 

esquerda e a jusante da Mina Argila 853, apresentou concentrações semelhantes aos do Rio 

Abaixo (Tacaniça), onde foram encontradas concentrações elevadas para coliformes fecais, 

fósforo, ferro e nitrogênio amoniacal. Apesar de não terem sido identificados lançamentos 

neste afluente, este ponto de coleta está muito próximo do Rio Abaixo. 

Os pontos A3 e A4, coletados nas drenagens a leste e oeste do depósito de estéril e que 

formam o córrego Saivá, apresentaram na primeira campanha de monitoramento, todos os 

resultados abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas 

de Classe II. Já na segunda campanha, alguns parâmetros apresentaram resultados acima 
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dos limites estabelecidos pela legislação vigente, como o ferro dissolvido e coliformes 

termotolerantes, além do oxigênio dissolvido abaixo do estabelecido pela legislação.  

O ferro dissolvido tende a se elevar nas águas superficiais em épocas chuvosas, considerando 

o carreamento de partículas do solo, bem como processos erosivos nas margens dos corpos 

hídricos (CETESB, 2019). 

O ponto A5, coletado no córrego Saivá a jusante do depósito de estéril, apresentou 

concentrações elevadas para os parâmetros ferro dissolvido, manganês e coliformes fecais. 

A presença de ferro solúvel e manganês pode ser considerado característico das águas e 

solos da região. Concentrações de ferro e manganês também foram encontradas nas águas 

subterrâneas e estão presentes em abundância tanto nas águas superficiais, águas 

subterrâneas e solos.  

No ponto A6, localizado no córrego sem denominação a norte do depósito de estéril, as 

características foram semelhantes aos demais pontos de monitoramento, com concentrações 

acima dos limites estabelecidos pela legislação em vigor apenas para os parâmetros ferro 

solúvel e coliformes fecais, além de uma baixa concentração de oxigênio dissolvido na 

segunda campanha de monitoramento.  

O ponto A7, localizado no córrego sem denominação próximo às cavernas e coletado apenas 

na segunda campanha de monitoramento, apresentou concentrações de ferro dissolvido, 

manganês e coliformes fecais acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

nº 357/05. 

No geral, no Rio Abaixo (Tacaniça) nota-se a presença de coliformes, fósforo e nitrogênio 

acima do permitido pela legislação, características da contaminação por efluentes domésticos. 

Outrossim, nota-se que nos afluentes do Rio Abaixo (Tacaniça) estes resultados não se 

repetem. 

O grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo de bactérias que têm sido 

isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos, bem como de fezes de seres 

humanos e outros animais de sangue quente. Este grupo foi bastante usado no passado como 

indicador, e continua a ser usado em algumas áreas, embora as dificuldades associadas com 

a ocorrência de bactérias não fecais seja um problema. Os coliformes totais não devem ser 

utilizados como indicadores de contaminação por esgotos em águas superficiais (CETESB, 

2019; VON SPERLING, 2005). 

Os coliformes fecais (ou termotolerantes) são o grupo de bactérias indicadoras de 

contaminação fecal por animais de sangue quente. Num corpo d’água, sua presença pode 

estar relacionada ao lançamento de efluentes sanitários ou a animais que vivam na região 

(CETESB, 2019; VON SPERLING, 2005). Nos pontos localizados no entorno do depósito de 

estéril, onde não há influência antrópica, a presença de coliformes fecais se deve aos animais 

que vivem às margens dos córregos.  

O nitrogênio é um macro-nutriente, sendo um dos principais nutrientes para os processos 

biológicos, e pode apresentar-se nas águas como nitrato, nitrito, amônia, nitrogênio molecular 

e nitrogênio orgânico. Sua presença pode estar associada à presença de material biológico 

na área, bem como despejos de esgotos domésticos e industriais, fertilizantes e excrementos 

de animais (CETESB, 2019; VON SPERLING, 2005). Estas características são encontradas 

no Rio Abaixo já a montante do empreendimento.  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 292 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

Importante ressaltar que em nenhum ponto foram identificadas concentrações de compostos 

orgânicos voláteis, semi-voláteis ou metais pesados. Também não foram identificadas em 

campo fontes de contaminação destas drenagens superficiais. 

Para os resultados de águas subterrâneas, em geral, os 7 (sete) piezômetros apresentaram 

resultados semelhantes. Nestes pontos foram identificadas concentrações elevadas de 

alumínio, ferro e manganês na primeira ou na segunda campanha de monitoramento. Estes 

parâmetros estão presentes em abundâncias nas rochas da crosta terrestre e podem 

facilmente ser encontrados nas águas subterrâneas (MINEROPAR, 2001). Um dos trabalhos 

mais clássicos da geoquímica, publicado por USGS (1924), já trazia àquela época, o cálculo 

da abundância relativa dos principais elementos na crosta terrestre, onde o alumínio se 

destaca como o 3º elemento mais abundante da crosta (com cerca de 7,5% em massa), 

seguido pelo ferro como 4º elemento mais comum (com cerca de 4,7% em massa). O 

manganês é o 14º elemento mais comum na crosta, com 0,08% em massa. 

Na área de estudo, o alumínio é muito abundante, sendo o maior constituinte dos filitos uma 

vez que a estrutura química dos filossilicatos que os compõem é baseada em silício, alumínio 

e oxigênio. O ferro também é muito comum, estando presente em altas concentrações nos 

diques de diabásio (ricos em piroxênios e pirita, que são respectivamente silicatos ferro-

magnesianos e sulfetos de ferro). Este elemento tende ainda a se concentrar nos perfis de 

solo por alteração supérgena, gerando as comuns lateritas, especialmente em zonas tropicais 

do globo. O manganês, por sua vez, embora seja um constituinte relativamente menos 

abundante, apresenta alta afinidade com o ferro, podendo ocorrer como impureza em minerais 

ricos em ferro, sendo também comum nos diques de diabásio. Além disso, em contextos 

carbonáticos, pode ocorrer associado a este tipo de ânion na forma de rodocrosita. Nas 

condições de intemperismo comuns em zonas tropicais, no entanto, ocorre mais comumente 

na forma de óxido, como as clássicas mineralizações dendríticas ou botrioidais, ou dispersos 

em áreas de falhas na forma de manchas cor de borra de café, que tingem os dedos.  

Pela abundância destes elementos e sua ocorrência quase certa na maior parte das análises, 

não se pode considerar estes elementos como contaminantes, uma vez que além de serem 

naturalmente ocorrentes na área, também desempenham papel importante para os seres 

vivos pois são essenciais para diversos aspectos do metabolismo. As concentrações 

necessárias para atingir toxicidade, nestes casos, são muito elevadas, sendo mais comuns 

distúrbios gerados por exposição laboral ou toxicidade aguda (ATSDR, 2020). 

Ressalta-se também que, no estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do estado de São 

Paulo - CETESB não menciona estes metais na Decisão de Diretoria nº 256/2016/E, de 22 de 

novembro de 2016, que dispõe sobre os “Valores Orientadores para Solos e Águas 

Subterrâneas no Estado de São Paulo”, ou seja, estes metais não considerados como fontes 

de poluição das águas subterrâneas. 

Excepcionalmente, na primeira campanha de monitoramento, os piezômetros PZ-5 e PZ-6 

apresentaram uma concentração de molibdênio ligeiramente acima do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 396/08 para consumo humano, porém, vale destacar que as águas 

destes piezômetros não são consumidas atualmente e não serão consumidas futuramente 

pelos funcionários da VOTORANTIM CIMENTOS. Acredita-se que este metal seja um 

resquício dos materiais usados na construção dos poços, visto que este resultado foi obtido 

apenas na primeira campanha de coleta e na segunda campanha os resultados ficaram abaixo 

do limite de detecção do método analítico. Segundo a MINEROPAR (2001), as concentrações 
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de molibdênio nesta região do Paraná são baixíssimas, indicando que a presença de 

molibdênio nestes pontos provavelmente é de alguma fonte pontual externa. Ressalta-se que 

os poços foram construídos recentemente e que novas análises serão feitas nos próximos 

anos para melhor caracterização das águas subterrâneas.  

Os demais parâmetros orgânicos, de metais pesados ou agrotóxicos apresentaram 

concentrações abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/2008 e, em 

geral, menor do que o limite de detecção do método analítico, indicando que não há 

contaminação ou passivo ambiental nesta região, além da boa qualidade das águas 

subterrâneas.  

Vale destacar que não há indícios de influências das atividades da VOTORANTIM CIMENTOS 

nos corpos hídricos da região. Reitera-se que, a bacia do Ribeira, onde está instalado o 

empreendimento, possui grande parte dos corpos hídricos com qualidade boa a razoável (IAT, 

s.d.).  

Desta forma, não se prevê uma alteração da qualidade das águas superficiais ou subterrâneas 

com a ampliação da Mina Saivá. Recomenda-se apenas que sejam adotadas as medidas de 

controle como a implantação de bacias de decantação de sólidos próximo das áreas de 

movimentação de terra.  

5.2.10. Climatologia 

A área pretendida para ampliação das minas Saivá e Filito Itacuri e implantação das minas 

Filito DCE e Argila 853 e ampliação do Depósito Controle de Estéril localiza-se no município 

de Rio Branco do Sul no estado do Paraná. Conforme o Plano Diretor Municipal de Rio Branco 

do Sul (PMRBS, 2011), o município apresenta dois tipos climáticos segundo a classificação 

proposta por Köppen-Geiger sendo o Cfa e o Cfb. 

O clima Cfa refere-se ao clima subtropical úmido mesotérmico, ocorre na região norte-

noroeste do município, com verões quentes e tendência a concentração de chuvas e invernos 

com geadas pouco frequentes e ausência de estação seca definida. As temperaturas médias 

na região variam entre 10°C e 21°C, sendo que o verão apresenta temperatura média superior 

a 22°C e o inverno tem temperatura média inferior a 18°C, assim a região é popularmente 

denominada como “Quente”. 

Já o clima Cfb, subtropical úmido mesotérmico, ocorre na porção centro-sul do município e se 

caracteriza pela presença de verões frescos e ocorrência de geadas severas e frequentes, 

sem estação seca. Os verões apresentam temperatura média abaixo de 22°C e o inverno 

também tem temperatura média inferior a 18°C. O clima Cfb apresenta pluviosidade média 

anual de 1.500 mm e que variam entre 1.400 e 1.500 mm/ano (PINTO e PASSOS, 2011). A 

umidade relativa do ar neste clima varia entre 80 e 85 % (DAUNAISKI JR, 2015). Esta região 

é conhecida como “Fria”, abrange a sede urbana e é nesta porção onde se localiza o 

empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS. 

Nimer (1989) destaca que a posição em latitudes médias na borda do Oceano Atlântico e a 

presença de superfícies elevadas e formas simples da região sul constituem os fatores 

estáticos que, em interação com os fatores dinâmicos, respondem pela diversificação climática 

na região. As médias latitudes e a proximidade do Oceano Atlântico determinam uma elevada 

absorção de calor, ainda que menor que na zona intertropical, favorecendo o acréscimo de 
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chuvas sempre que a região é atingida por frentes frias. Além disso, o relevo da região sul 

apresenta litoral marcado por sedimentos recentes e afloramentos do cristalino que se 

mostram em pontões elevadas e enseadas, enquanto para o interior sucedem-se vastas 

superfícies elevadas de terrenos cristalinos, sedimentares e de lavas basálticas que no 

conjunto constituem o Planalto Meridional. O litoral paranaense é marcado pela presença de 

pequenas baías e enseadas que se estendem desde o norte do estado até Laguna em Santa 

Catarina. No interior do Paraná os terrenos cristalinos formam uma larga faixa, que alça 

altitudes entre 850 e 950 m, que é conhecida como Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, 

região onde se localiza a capital do estado. 

A compreensão do clima depende da análise das relações entre os fatores fixos e os 

dinâmicos. Nimer (1989) ao caracterizar a circulação atmosférica da Região Sul identifica os 

centros de ação e as altas ou anticiclones como fontes de dispersão de ventos; as baixas ou 

depressões constituem centros de atração e orientam a circulação celular ao longo das 

diferentes zonas; e as correntes perturbadas ou descontinuidades. 

Localizado sobre uma faixa transicional entre domínios climáticos tropicais e domínios de 

origem subtropicais, o sul da região sudeste e norte da região sul do Brasil apresentam 

interpenetração de sistemas atmosféricos originados dessas diferentes regiões e intercalação 

de tipos de tempo. 

Grimm (2009) salienta que ao norte do estado, devido à proximidade ao Trópico de Capricórnio 

domina regime de “monção”, com sazonalidades bem definidas caracterizadas por estação 

chuvosa iniciada na primavera e finalizada no início do outono, e predomínio de estiagem ao 

longo do restante do ano. Por outro lado, ao sul, embora haja menor acumulado anual de 

precipitação, a distribuição das chuvas é mais uniformemente dispersada entre os meses e 

estações, sendo que as variabilidades de clima nesta região são controladas, particularmente 

pelo relevo. 

Ao longo de toda a Serra do Mar, a função de “barreira geográfica” desempenhada pela 

topografia da escarpa é expressa na circulação atmosférica como sendo um elemento de 

rugosidade da superfície, que em geral, cria instabilidades regionais com ascensão e 

resfriamento das massas oceânicas que penetram constantemente no continente, 

nebulosidade em vários estratos atmosféricos, precipitação abundante (em forma de chuva 

e/ou geada), canalização de fluxos, alteração no rumo e intensidade das correntes de ar, entre 

outras interferências que particularizam o clima destas regiões. 

Durante todo o ano, nas regiões tropicais do Brasil, sopram frequentes ventos de leste e 

nordeste oriundos das altas pressões subtropicais, ou seja, do anticiclone semifixo do Atlântico 

Sul, e de sistemas de mesoescalas de origem marítima. O domínio dessa massa de ar tropical 

(anticiclone do Atlântico Sul) mantém uma continuidade dos atributos climáticos que resultam 

em tempo ensolarado, brevemente aquecido e úmido, que é interrompido, habitualmente, com 

a chegada de correntes frias ou massas continentais extra-aquecidas capazes de perturbar 

as condições de estabilidade atmosférica. 

Estas correntes, de incidência descontínua, responsáveis pelas instabilidades e bruscas 

mudanças de tempo, geralmente acompanhadas de chuvas, compreendem três sistemas 

principais: sistemas de correntes perturbadas do Sul, sistemas de correntes perturbadas de 

Oeste e sistemas de correntes perturbadas de Leste. Esses mecanismos de circulação 
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atmosférica geram diferentes tipos de tempo na Região Sul-Sudeste, que ocorrem de maneira 

sequencial dando feição a um tipo de clima complexo e transicional (MONTEIRO, 1973). 

A dinâmica atmosférica do Paraná, particularmente resultante da distribuição dos centros 

térmicos e barométricos identificados nas mesoescalas, é influenciada por dois sistemas de 

altas pressões desenvolvidos sobre o oceano no subtrópico (Atlântico e Pacífico), sendo que 

a alta pressão do anticiclone quase estacionário do Atlântico Sul é amplamente predominante 

sobre o regime de ventos em altitude e, em algumas localidades no estado, também em baixos 

níveis. 

Sua predominância ocorre de maneira mais ou menos uniforme ao longo das sazonalidades, 

com aprofundamento de ar subsidente do centro da alta e alastramento dos bordos da espiral 

anticiclônica no inverno, resultando em uma abrangência maior da influência desta alta e 

fortalecimento do vórtice, determinando maior penetração no continente, fazendo com que 

correntes frias atinjam também o nordeste brasileiro (GRIMM, 2009). 

Além destes sistemas, influenciam fortemente na circulação regional a participação da baixa 

continental sulamericana desenvolvida no Chaco, norte da Argentina, Paraguai e sul da 

Bolívia, a leste dos Andes. Trata-se de um sistema quente e seco, brevemente mais intenso 

no verão, frequentemente acompanhado por movimentos subsidentes, demarcado pela 

estabilidade por estiagem, baixa nebulosidade e intensa variação térmica. 

Sua participação mais significativa, no entanto, não se restringe à geração de correntes e 

massas de ar, mas, é sobressalente, seu papel de aprofundamento de discrepâncias 

atmosféricas e contribui para o desenvolvimento e intensificação da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul – ZCAS (MASTER – IAG/USP, 2012). 

Além de todos esses sistemas e subsistemas, em macroescala o território paranaense está 

sob influência dos ventos alísios e de outros fenômenos de maior abrangência, cujos efeitos 

repercutem em diversas partes do globo. Entre elas, destaca-se o El Niño Oscilação Sul 

(ENOS), que altera temporariamente vários parâmetros climáticos como chuva e temperatura. 

Paralelamente a isso, é favorecida uma inflexão das correntes dos alísios oriundas das baixas 

latitudes que ao adentrar o continente não superam as altas, e formam corredores úmidos 

entre a Amazônia e o Atlântico Sul. 

De um modo geral, a região de estudo, especificamente o litoral meridional, é um centro 

importante de encontro de massas de ar, caracterizado pela presença da faixa limítrofe entre 

duas grandes regiões climáticas da vertente Atlântica do Brasil. A área de estudo, em 

particular, encontra-se na transição entre a faixa mais úmida e a faixa caracterizada por 

alternâncias de períodos seco e úmido.  

Este modelo genérico de circulação de massas de ar e seu ritmo ao longo do ano podem ser 

observados na FIGURA 5.2.10.1. 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 296 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FIGURA 5.2.10.1 – Circulação zonal sobre o continente sulamericano a 

850 hPa. 
Fonte: Grimm, 2009. 

 

Em baixos níveis, há inflexão de ventos de leste para oeste e sudeste pelo anticiclone do 

Pacífico Sul, na borda oeste do continente, e o giro anti-horário constituído para alta do 

Atlântico Sul que produz campo de ventos incessantes de leste, nordeste e sudeste no litoral 

e na faixa meridional do Brasil. A rigor, as diversas influências da superfície sobre os ventos 

de baixos níveis, modificam completamente essa dinâmica. No entanto, em áreas em que o 

efeito de rugosidade é menor, é esperado que a direção predominante seja de NE e E, sendo 

que as maiores velocidades médias também sejam a elas atribuídas. 

Sobre o oeste paranaense a influência destes fatores é minimizada, e passam a ser 

predominantes macrocirculações que se desenvolvem sobre o interior do continente, tanto a 

partir dos centros de baixa do Chaco (normalmente subtropicais, de atributos mais secos e 

quentes), quanto a partir dos centros de baixa amazônicos, que geram as massas continentais 

tropicais. Por isso, o predomínio de massas tropicais e subtropicais continentais, mantém a 

umidade mais baixa em relação à porção leste do estado, com totais de chuva, em geral, 

menores, e ventos mais fracos e períodos de calmarias mais longas. São majoritários, nesta 

região Cfb, Cwa e Cwa/Cfa com sazonalidade bem definida, sendo denominados de climas 

temperados com verão quente ou de verão ameno. 

A dinâmica das massas de ar é um dos mecanismos mais importantes para o reconhecimento 

do ritmo climático de uma região. No estado do Paraná a mobilidade e dinamismo inerentes à 
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Frente Polar Atlântica, além de sua participação considerável na gênese e no acréscimo de 

chuva, são reguladores da participação dos sistemas intertropicais. Os sistemas frontais são 

recorrentes no sul e sudeste brasileiro, e são responsáveis por gerar pulsos de circulação 

mais elevados que as médias. 

O litoral sul do estado de São Paulo e a região das cabeceiras do rio Ribeira que compõem 

sua área de drenagem, possuem característica ímpar sob os aspectos da pluviosidade. Esta 

não é orientada pelo fator latitude, mas sim pela disposição do relevo e orientação da costa 

em relação às correntes da circulação atmosférica regional que influenciam o aumento 

significativo das chuvas. Este trecho fica exposto no inverno a sensíveis e mais frequentes 

diminuições de temperatura. Mesmo no verão o seu índice de participação polar é o mais 

elevado. Associadas as precipitações produzidas por convecção e pela constante entrada de 

umidade através do mecanismo de Brisas no leste paranaense, as chuvas frontais nesta faixa 

têm grande importância, contribuindo significativamente para os totais anuais de precipitação. 

Segundo Nimer (1989), o sul do Brasil se destaca pela altura e regime anual da precipitação 

pluviométrica bastante uniforme em toda esta região. Em quase todo o território da região sul 

a precipitação média anual varia de 1.250 a 2.000 mm, não havendo nenhum local com 

excesso ou carência de chuvas. Áreas restritas apresentam precipitação fora do balizamento 

entre 1.250 a 2.000 mm que se devem à correlação entre os fatores fixos e os dinâmicos que 

caracterizam tais áreas. No estado do Paraná destaca-se um pequeno trecho do litoral onde 

a maior frequência da Frente Polar e a presença de escarpas abruptas determinam 

precipitação acima de 2.000 mm e, por outro lado, o norte do Paraná apresenta precipitação 

abaixo de 1.250 mm devido ao decréscimo de chuvas trazidas pelas correntes perturbadas 

provenitentes do sul. O mapa da FIGURA 5.2.10.2 representa a distribuição das chuvas no 

estado do Paraná. 

 

FIGURA 5.2.10.2 – Precipitação no estado do Paraná 
Fonte: IAPAR, 1998 apud PMRBS, 2011. 
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O município de Rio Branco do Sul apresenta duas médias de precipitação anual situando-se 

entre 1.400 a 1.600 mm na faixa sul, onde se localiza a propriedade da VOTORANTIM 

CIMENTOS, e entre 1.200 a 1.400 mm no restante do município (IAPAR 1998 apud PMRBS, 

2011). 

Outro aspecto que se destaca em relação à precipitação na Região Sul é o notável equilíbrio 

do seu regime anual, raramente apresentando concentração de chuvas durante o verão e 

inverno seco. Assim, quase todo o território do sul do Brasil não possui estação seca (NIMER, 

1989). 

Nimer (1989) destaca que o caráter temperado do clima desta região define maior oscilação 

térmica anual. Quanto à média térmica anual dentre as isotermas típicas da zona intertropical, 

apenas as de 22°C e a de 20°C penetram na Região Sul e caracterizam a transição das 

regiões quentes para a zona temperada e avançam apenas pelo norte e oeste do estado do 

Paraná. Além destas áreas, as isotermas são típicas de zonas temperadas e são submetidas 

ao controle da latitude, maritimidade e, principalmente, do relevo. 

O verão é uma estação quente e apresenta temperatura bem mais elevada que o inverno, 

sendo janeiro é o mês mais representativo, por outro lado o inverno é uma estação fria e conta 

com julho como o mês mais representativo. A existência de calor na zona temperada, próxima 

ao trópico, ocorre durante o solstício de verão, pois os raios solares incidem com pequena 

inclinação e porque os dias são mais longos que as noites aumentando o tempo de radiação 

nestas áreas. O caráter acentuado do inverno nos meses de junho e julho se deve a maior 

influência do solstício de inverno, com aumento da duração das noites e pela maior 

participação da circulação atmosférica circumpolar quando a passagem da frente polar de 

origem circumpolar (correntes perturbadas de S) devido à ação direta do anticiclone polar. 

Entretanto, também se observa que o inverno é ameno no norte do Paraná e no litoral do 

estado (NIMER, 1989). O mapa da FIGURA 5.2.10.3 representa a distribuição das isotermas 

no estado do Paraná. 
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FIGURA 5.2.10.3 – Temperatura no estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 1998 apud PMRBS, 2011. 

 

 

No município de Rio Branco do Sul ocorrem faixas de temperatura entre 16°C–17°C e 19°C-

20°C em pequenas áreas, temperaturas entre 18°C-19°C predominam na porção noroeste e 

uma faixa que se estende ao leste e temperaturas entre 17°C a 18°C se estendem por toda a 

porção centro-sul e ocorrem na área onde se localiza o empreendimento da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

Com relação à evaporação, dados obtidos no INMET (2019) de normal climatológica para 

evapotranspiração total (evaporímetro de piché) do Brasil, no período de 1981 a 2010, 

apontam para a região de Rio Branco do Sul índices da ordem de 100 mm anuais (FIGURA 

5.2.10.4), indicando valores medianos, conforme se observa em quase toda porção centro-sul 

do Brasil. A evaporação é medida por meio do “evaporímetro de piché”, que se constitui um 

tubo de vidro cilíndrico graduado, preenchido por água e fechado na extremidade superior, 

contendo um disco de papel (superfície porosa) na extremidade inferior. A evaporação da 

água se dá através do disco de papel mantido constantemente umedecido, e este fornece a 

função do poder evaporativo do ar. 
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FIGURA 5.2.10.4 – Normal climatológica de evaporação total – 1981-

2010. 
Fonte: INMET, 2019. 

5.2.10.1. Clima local 

A caracterização do clima local da área de estudos foi baseada na série de dados registrados 

na estação meteorológica Curitiba/PR, do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, situada 

a cerca de 30 km de Rio Branco do Sul. Utilizou-se a série de dados desta estação porque 

não há dados oficiais disponíveis para Rio Branco do Sul. Foram gerados gráficos e análises 

sobre os seguintes elementos climáticos: temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, 

pressão atmosférica, insolação e ventos uma vez que são importantes elementos do clima e 

cuja distribuição temporo-espacial definem os padrões meteorológicos de um local. 

O QUADRO 5.2.10.1.1, a seguir, apresenta os dados de identificação e localização da estação 

meteorológica de Curitiba/PR do INMET, situada no Centro Politécnico da Universidade 

Federal do Paraná. 

QUADRO 5.2.10.1.1 

INFORMAÇÕES SOBRE A ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA ADOTADA 

Estação Estação Código OMM Latitude (º) S Longitude (º) W Altitude (m) UF Município 

Curitiba A807 25,45 49,23 923,5 PR Curitiba 

Fonte: INMET, 2020. 
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5.2.10.2. Temperatura 

A FIGURA 5.2.10.2.1 representa a variação anual da média térmica mensal para os 

componentes da média máxima, média mínima e média compensada. O gráfico de 

temperaturas representa os dados da estação Curitiba/PR, do INMET,para o período de 2003 

a 2019. 

 

 

FIGURA 5.2.10.2.1 – Variação da temperatura em Curitiba/PR - 2003-2019. 
Fonte: INMET, 2020. 

 

Como pode ser observado no gráfico acima as temperaturas apresentam queda a partir de 

março, sendo que a proximidade da primavera apresenta o início da elevação da temperatura, 

que mantém este padrão durante o verão. 

Considerando a curva definida pelos dados de temperatura média a amplitude térmica anual 

atinge, aproximadamente, 6,8°C. O mês de junho destaca como o mais frio, com 14,9°C e 

fevereiro o mais quente, com 21,7°C. A temperatura média anual do período histórico da 

estação do INMET é 18,1°C revelando um clima de temperaturas amenas. 

Na estação Curitiba/PR as temperaturas mínimas médias não atingiram 13,0°C em nenhum 

mês e variam entre 14,9°C em fevereiro a 4,7°C em julho registrando uma amplitude de 

10,2°C. 

Na curva de temperaturas máximas observa-se que a mais elevada atingiu 31,9°C em e a 

menor temperatura nesta curva registrou 25,1°C em junho. Assim, ocorreu uma variação de 

6,8°C nas temperaturas máximas.  
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5.2.10.3. Pluviosidade x Temperatura 

O climograma apresentado na FIGURA 5.2.10.3.1 a seguir relaciona a variação anual da 

precipitação média mensal e as médias mensais da temperatura. Para a elaboração do 

climograma de Curitiba foram utilizados os dados da estação do INMET para o período de 

2003 a 2019.  

 

 

FIGURA 5.2.10.3.1 – Climograma de Curitiba/PR - 2003-2019 

Fonte: INMET, 2020. 

 

É possível observar que ocorrem dois períodos bastante distintos no que tange à distribuição 

temporal da pluviosidade e da temperatura, definindo um intervalo com ocorrência de maiores 

temperaturas e pluviosidade entre os meses de primavera-verão e um período entre outono-

inverno com menores temperaturas e menor pluviosidade, porém não caracterizando um 

período sem chuvas e nem muito reduzidas tal qual ocorre com o ritmo climático típico de 

clima tropical, caracterizando uma transição para o clima temperado.  

A variação térmica anual é pouco expressiva, com amplitude anual média de 6,8°C, sendo 

que os meses mais quentes (dezembro, janeiro e fevereiro) apresentaram temperatura média 

em torno de 21,3°C. No inverno as temperaturas decaem com os meses de junho, julho e 

agosto apresentando média de 15,2°C para o período.  

Pela leitura dos climogramas é possível observar que não há seca durante o ano, apesar de 

o inverno apresentar os mínimos pluviométricos registrados. Os verões apresentam as 

maiores temperaturas e maiores totais pluviométricos registrados, porém, não se pode afirmar 

a ocorrência de chuvas concentradas neste período.  
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Para a estação de Curitiba destacam-se janeiro e fevereiro como os meses mais chuvosos 

com média pluviométrica de 179,25 mm para o período, sendo janeiro o mês mais chuvoso 

com 179,8 mm. A estiagem coincide com o outono-inverno, porém sem período seco. Sendo 

o trimestre de menor pluviosidade julho e agosto, com valores de 72,6 mm e 76,1 mm, 

respectivamente. 

5.2.10.4. Umidade relativa do ar 

A FIGURA 5.2.10.4.1 representa a distribuição da umidade relativa do ar para a estação de 

Curitiba do INMET referente ao período de 2003 a 2019. 

 

FIGURA 5.2.10.4.1 – Umidade relativa do ar em Curitiba/PR - 2003-2019. 
Fonte: INMET, 2020. 

 

Devido á uniformidade pluviométrica observada há pouca variação da umidade relativa, maio 

apresentou umidade relativa de 75,9%, enquanto os meses com menor umidade relativa 

concentraram-se nos meses de menor pluviometria, sendo 68,7% em agosto. A variação da 

umidade do ar ao longo do ano é de 7,2%. Entretanto, também é possível notar que meses 

menos chuvosos como maio e junho apresentaram elevada umidade relativa do ar, 

possivelmente associada às temperaturas mais baixas que diminuem a evaporação e 

eventualmente a passagem de Frentes Frias que trazem umidade. 

5.2.10.5. Pressão atmosférica 

Na prática meteorológica, a pressão atmosférica é reduzida ao nível do mar para eliminar os 

efeitos de altitude, tornando-a comparável espacialmente, bem como para permitir a 

identificação das configurações dos sistemas atmosféricos.  
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De uma forma geral, a pressão atmosférica em qualquer ponto da superfície terrestre está 

oscilando de forma contínua com o tempo. Por isso, pode variar, em um mesmo lugar, com a 

hora do dia, estação do ano, como também, de local para local, ao mesmo tempo.  

A estação de Curitiba disponibiliza dados para este parâmetro para o período histórico de 

2003 a 2019 e estão representados na FIGURA 5.2.10.5.1, a seguir. 

 

FIGURA 5.2.10.5.1 – Pressão atmosférica em Curitiba/PR - 2003-2019. 
Fonte: INMET, 2020. 

 

Observa-se na FIGURA 5.2.10.5.1 que o maior valor de pressão atmosférica foi registrado nos 

meses de junho, julho e agosto com valores iguais a 686,4 mmHg, 686,8 mmHg e 686,4 mmHg 

respectivamente e atinge 682,6 mmHg, o valor mais baixo em dezembro. Esses valores de 

pressão podem influenciar na ocorrência de chuvas, uma vez que áreas de alta pressão 

impedem a formação de nuvens, e baixas pressões concentram a formação de nuvens. Esta 

relação entre pressão atmosférica e chuvas pode ser identificada na estação Curitiba, que 

apresenta menores valores de pressão no período primavera-verão, estação tipicamente 

chuvosa, e, outono-inverno que é o período de estiagem apresenta os maiores valores para 

este parâmetro. 

5.2.10.6. Insolação 

A insolação de determinada região é contabilizada pelo número de horas que a luz do sol 

atinge a superfície terrestre durante determinado período, sem interferências de nuvens.  

No gráfico apresentado na FIGURA 5.2.10.6.1 estão representados os dados de radiação 

disponíveis para a estação Curitiba para o período histórico de 2003 a 2019 medidos em watt 

por metro quadrado (w/m2) e refere-se aos dias com insolação durante cada mês. 
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FIGURA 5.2.10.6.1 – Insolação em Curitiba/PR - 2003-2019. 
Fonte: INMET, 2020. 

 

A partir da leitura do gráfico de insolação é possível observar que os valores de insolação para 

a estação variam entre 896,2 w/m2 em junho a 1329,2 w/m2 em novembro, sendo controlada 

pela nebulosidade e períodos de horas de insolação.  

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em pleno verão, constituem o período do ano que 

mais recebe horas de insolação. Apesar do período de outono e inverno apresentarem 

diminuição dos índices de insolação, este não é expressivo, pois, predominam períodos de 

insolação, devido à constância das altas pressões que garantem um céu com baixa 

nebulosidade, insolação, como pode ser observado no gráfico representado na FIGURA 

5.2.10.6.1. 

Portanto, a alta nebulosidade e as incursões de massas polares, são os principais elementos 

que controlam quantidade de insolação diária. Os meses que recebem mais horas de 

insolação não são os que possuem os maiores períodos de horas de insolação. Novembro, 

por exemplo, é o mês de maior insolação no período analisado, no início da primavera, e teve 

média pluviométrica de 110mm.  

5.2.10.7. Ventos 

Os ventos são causados pelas diferenças existentes no aquecimento da atmosfera, sendo 

resultantes do deslocamento de massas de ar, devido à diferença de pressão atmosférica 

entre dois locais ou entre duas áreas distintas, sendo também influenciado por efeitos da 

rugosidade da superfície.  

A intensidade e a direção dos ventos resultam da variação espacial e temporal do balanço 

(saldo) de energia à superfície, que induz variações no campo de pressão atmosférica e, 
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consequentemente, nos ventos. Por isso, o ar em movimento se desloca de áreas de maior 

pressão (mais frias) para as de menor pressão (mais aquecidas). Quanto maior for a diferença 

de pressão entre dois pontos, maior será a velocidade. 

Na FIGURA 5.2.10.7.1 está apresentado o gráfico em forma de rosa dos ventos para o posto 

meteorológico de Curitiba do INMET, utilizando-se os dados disponíveis para o período de 

2003 a 2019. 

 

FIGURA 5.2.10.7.1 – Rosa dos ventos em Curitiba/PR - 2003-2019. 
Fonte: INMET, 2020. 

 

Os dados sobre direção predominante dos ventos expressos na FIGURA 5.2.10.7.1, para a 

estação Curitiba/PR, mostram que a região apresenta registros predominantes de brisa e 

calmaria, com velocidades mais acentuadas para leste e nordeste. As direções predominantes 

foram aquelas que atingiram os quadrantes sudeste, leste e nordeste, com velocidades 

maiores para os de origem leste. Apesar de baixa frequência, os ventos de vindos, sobretudo 

de noroeste e oeste, atingiram velocidades mais expressivas, atingindo brisas moderadas. Os 

ventos vindos dos quadrantes sul e norte tiveram menor frequência e velocidades baixas.  

Os ventos que sopram do quadrante NE/E/NW são explicados pela circulação atmosférica 

geral de ventos alísios, relacionados ao Centro de Alta Pressão do Atlântico. As direções 

menos frequentes se relacionam ao avanço de frentes frias, especialmente no outono e 

inverno. 

A classificação da velocidade dos ventos é feita através da escala de Beaufort que classifica 

os ventos se acordo com a escala de velocidade. Para a estação estudada ocorre calmaria, 

aragem e com menor frequência brisas.  
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5.2.11. Qualidade do ar na região 

A caracterização da qualidade do ar na área em estudo foi realizada através de 4 (quatro) 

campanhas de monitoramento para determinação das concentrações dos poluentes 

atmosféricos previstos na Resolução CONAMA º 491/2018 e Resolução SEMA nº 016/2014. 

As campanhas de monitoramento ocorreram nos meses de junho, setembro, outubro e 

novembro de 2020, caracterizando os períodos de estiagem e chuvoso. Cada campanha teve 

duração de, no mínimo, 7 (sete) dias consecutivos de amostragens e medições.  

Nas campanhas realizadas nos meses de junho e outubro de 2020 foram realizadas 

amostragens das concentrações de Partículas Totais em Suspensão – PTS com 

Amostradores de Grande Volume (Hi-Vols). Este monitoramento foi realizado pela Prominer 

Projetos Ltda, que possui o Certificado de Acreditação nº 1255, na Norma ABNT NBR ISO/IEC 

17025:2017, emitido pela Coordenadoria Geral de Acreditação – CGCRE do INMETRO e 

Certificado de Cadastramento de Laboratório – CCL nº IAPCCL 123, válido até 13 de abril 

de 2023, sob o número de protocolo 15.841.733-2. 

Já nas campanhas realizadas nos meses de setembro e novembro de 2020 foram realizadas 

medições com Analisadores Contínuos de Particulados (PTS, PM10 e PM2,5) e Gases (SO2, 

NO2, CO e O3). Para a execução destas medições, a Prominer Projetos Ltda. contou com a 

empresa AIRES Serviços Ambientais Ltda., empresa especializada na área de qualidade do 

ar, emissões atmosféricas e meteorologia.  

5.2.11.1. Pontos de monitoramento 

Na primeira campanha de amostragem das concentrações de Partículas Totais em Suspensão 

foram instalados 2 (dois) equipamentos nos pontos de monitoramento (HV1 e HV3), 

localizados próximos à Mina Argila 853 e na Fazenda Inharu, respectivamente. Já na segunda 

campanha de amostragem das concentrações de PTS foi incluído mais um ponto de 

monitoramento (HV2), localizado a sudoeste da Mina Saivá.  

Nas campanhas de medições das concentrações de Particulados e Gases foram instalados 2 

(dois) equipamentos, localizados a noroeste e sudoeste da Mina Saivá. 

As descrições dos pontos de monitoramento estão apresentadas nos QUADROS 5.2.11.1.1 e 

5.2.11.1.2 e suas localizações podem ser visualizadas no DESENHO 279.0.612.2-EIA-01- 

Imagem de satélite. 

 

QUADRO 5.2.11.1.1 

PONTO DE MONITORAMENTO COM AMOSTRADORES DE GRANDE VOLUME 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

FOTOS 
ZONA E (m) N (m) 

HV1 Residência do Sr. Sebastião (Burkot) 22J 667.969 7.214.359 5.2.12.1 

HV2 Residência do Sr. Luiz, a sudoeste da Mina Saivá 22J 665.628 7.214.879 5.2.12.2 

HV3 Fazenda Inharu, a noroeste da Mina Saivá 22J 667.041 7.217.657 5.2.12.3 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 
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QUADRO 5.2.11.1.2 

PONTO DE MONITORAMENTO COM ANALISADORES CONTÍNUOS 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

FOTOS 
ZONA E (m) N (m) 

PQA3 Fazenda Inharu, a noroeste da Mina Saivá 22J 667.041 7.217.657 5.2.12.4 

PQA4 Residência do Sr. Luiz, a sudoeste da Mina Saivá 22J 665.628 7.214.879 5.2.12.5 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

Ressalta-se que os pontos HV3 e PQA3 e os pontos HV2 e PQA4 coincidem com os locais de 

monitoramento.  

 

 

FOTO 5.2.11.1 – Ponto de monitoramento HV1, instalado na 

residência do Sr. Sebastião Burkot, localizado a sudeste do 

empreendimento. 
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FOTO 5.2.11.2 – Ponto de monitoramento HV2, instalado na 

residência do Sr. Luiz, localizada a sudoeste do 

empreendimento. 

 

 

FOTO 5.2.11.3 – Ponto de monitoramento HV3, instalado na 

Fazenda Inharu, localizada a noroeste do empreendimento. 
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FOTO 5.2.11.4 – Ponto de monitoramento da qualidade do ar 

PQA3, localizado na Fazenda Inharu a noroeste da Mina Saivá. 

 

 

FOTO 5.2.11.5 – Ponto de monitoramento da qualidade do ar 

PQA4, localizado em fazenda a sudoeste da Mina Saivá. 

5.2.11.2. Metodologia de amostragem (Hi-Vol) 

Para as amostragens das Partículas Totais em Suspensão (PTS), foram utilizados 
amostradores de grande volume – Hi-Vols, fabricados e operados de acordo com os 
procedimentos definidos na Norma ABNT NBR 9547:1997 (Material Particulado em 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 311 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

suspensão no ar ambiente – determinação da concentração total pelo método do amostrador 
de grande volume). 

Nesse método, o ar é succionado durante um período de 24 h ± 1 h, através de um filtro, 
geralmente de fibra de vidro ou outro material relativamente inerte, não higroscópico e que 
apresente baixa resistência à passagem do ar. A vazão de ar succionado varia na faixa de 
1,13 m³/min a 1,70 m³/min. 

O cálculo da massa de material particulado é determinado através da técnica da gravimetria. 
O dispositivo indicador de fluxo de ar é calibrado utilizando-se um padrão de transferência de 
vazão (PTV). O filtro é pesado antes e depois da amostragem numa balança sob condições 
especiais de temperatura e umidade, a fim de se determinar o ganho líquido em massa. Antes 
de cada pesagem, o filtro é pré-condicionado por pelo menos 24 h. O volume de ar amostrado 
corrigido para condições-padrão (25°C e 760 mmHg) é determinado a partir da vazão medida 
e do tempo de amostragem. Os certificados de calibração dos PTVs estão apresentados no 

ANEXO 6.1, do VOLUME 6. 

Durante as amostragens de Partículas Totais em Suspensão – PTS foram monitoradas as 
condições climáticas com a instalação de uma estação meteorológica equipada com 
termômetro, barômetro, pluviômetro, higrômetro, anemômetro, bem como sistema de 
armazenamento de dados. 

5.2.11.3. Metodologia de amostragem (Analisadores contínuos) 

Para as medições de particulados e gases foram utilizados 2 (dois) analisadores compactos 
da Marca ThermoScientific, Modelo GM-5000 Air Quality Monitor, capazes de analisar 
simultaneamente os parâmetros de particulados (PTS, PM10, PM2,5) e gases (SO2, NO2, O3 e 
CO) de forma contínua e com intervalos de gravação a cada minuto. Os resultados obtidos 
para cada poluente minuto a minuto foram processados em software e, as concentrações 
médias foram calculadas para os períodos diário ou horário, conforme determina a Resolução 
CONAMA nº 491/2018 e Resolução SEMA nº 16/2014. 

Em resumo, o analisador amostra o ar atmosférico por meio de um tubo vertical aquecido 
(inlet), que permite que os poluentes gasosos e partículas menores que 40 mícrons de 
diâmetro aerodinâmico entrem no analisador, excluindo detritos e gotículas de água. O ar 
amostrado entra no OPC (optical particle counter) que detecta o número de partículas e a 
distribuição por tamanho das mesmas. Após passar pelo OPC, a amostra passa por um 
ventilador e um filtro e entra na câmara de sensores, realizando a medição dos poluentes 
gasosos por células eletroquímicas. 

A calibração do analisador é feita por comparação com métodos de referência US EPA, 

consistindo em um programa de comparação com analisadores de referência. O analisador é 
alocado ao lado de uma estação de referência por um período definido de tempo, geralmente, 
entre uma a quatro semanas (Thermo Fisher, 2019) e estes operam de forma concomitante. 
Os dados do GM-5000 e da estação de referência são processados por meio de uma 
regressão e os fatores de calibração calculados são imputados na interface do software. Os 
certificados de calibração dos analisadores estão apresentados no ANEXO 6.1. 

5.2.11.4. Legislação vigente 

Em caráter federal, a Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018, estabelece 
os padrões de qualidade do ar, para curtos períodos de exposição (médias horárias e diárias) 
e para períodos longos (médias anuais). 
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O QUADRO 5.2.11.4.1 apresenta os padrões de qualidade do ar dos parâmetros Partículas 
Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (PM10 e PM2,5), Dióxido de Enxofre (SO2), 
Dióxido de Nitrogênio (NO2), Ozônio (O3) e Monóxido de Carbono (CO), por meio do padrão 
final e da média geométrica anual, de acordo com a Resolução CONAMA nº 491/2018. 

QUADRO 5.2.11.4.1 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR – CONAMA Nº 491/2018 

POLUENTE 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 
PADRÃO 
FINAL* 

PADRÃO 
INTERMEDIÁRIO 

(PI-1) 

MÉDIA ARITMÉTICA 
ANUAL (μg/m3) 

Partículas Totais Em 
Suspensão (PTS) 

24h 240 μg/m3 --- 80* 

Material Particulado 
(PM10) 

24h --- 120 μg/m3 40 

Material Particulado 
(PM2,5) 

24h --- 60 μg/m3 20 

Dióxido de Enxofre (SO2) 24h --- 125 μg/m3 40 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1h --- 260 μg/m3 60 

Ozônio (O3) 8h --- 140 μg/m3 --- 

Monóxido de Carbono 
(CO) 

8h 9 ppm --- --- 

Resolução CONAMA nº 491/2018 * Média geométrica anual para o parâmetro PTS. 

 

Em caráter estadual, a Resolução SEMA nº 16, de 26 de março de 2014, define critérios para 

o controle da qualidade do ar como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para 

proteção da saúde e bem estar da população e melhoria da qualidade de vida. 

O QUADRO 5.2.11.4.2 apresenta os padrões da qualidade do ar, por meio dos padrões 

primário e secundário, de acordo com a Resolução SEMA nº 16/2014. 

O padrão primário é o valor limite de concentração de poluente na atmosfera, estabelecido 

com o objetivo de proteger a saúde humana e o padrão secundário é o valor limite de 

concentração de poluente na atmosfera, abaixo dos quais se prevê o mínimo efeito adverso 

sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à biota, ao patrimônio físico, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral. 

QUADRO 5.2.11.4.2 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR – RESOLUÇÃO SEMA Nº 16/2014 

POLUENTE PADRÃO 
TEMPO DE 

AMOSTRAG
EM 

CONCENTRAÇÃ
O MÉDIA 

MÉDIA 
ARITMÉTICA 

ANUAL 

PTS 
PRIMÁRIO 24 h 240 μg/m3 80 μg/m3* 

SECUNDÁRIO 24 h 150 μg/m3 60 μg/m3* 

PI 
PRIMÁRIO/ 

SECUNDÁRIO 
24 h 150 μg/m3 50 μg/m3 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

PRIMÁRIO 24 h 365μg/m3 80μg/m3 

SECUNDÁRIO 24 h 100 μg/m3 40 μg/m3 

Continua... 
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QUADRO 5.2.11.4.2 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR – RESOLUÇÃO SEMA Nº 16/2014 

POLUENTE PADRÃO 
TEMPO DE 

AMOSTRAG
EM 

CONCENTRAÇÃ
O MÉDIA 

MÉDIA 
ARITMÉTICA 

ANUAL 

Dióxido de 
Nitrogênio (NO2) 

PRIMÁRIO 1°h 320 μg/m3 100 μg/m3 

SECUNDÁRIO 1°h 190 μg/m3 100 μg/m3 

Ozônio (O3) 
PRIMÁRIO/ 

SECUNDÁRIO 
1°h 160 μg/m3 --- 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

PRIMÁRIO/ 
SECUNDÁRIO 

8°h 9 ppm 35 ppm 

Fonte: Resolução SEMA nº 16/2016.* Média geométrica anual para o parâmetro PTS. 

 

5.2.11.5. Resultados obtidos 

O QUADRO 5.2.11.5.1 e a FIGURA 5.2.11.5.1 apresentam os resultados das amostragens 

das concentrações de Partículas Totais em Suspensão – PTS da campanha realizada em 

junho de 2020, bem como os dados registrados na estação meteorológica. 

QUADRO 5.2.11.5.1 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR – CAMPANHA DE JUNHO DE 2020 

DATA 
HV1 
PTS 

(µg/m³) 

HV3 
PTS 

(µg/m³) 

TEMPERATURA 
(ºC) 

PRESSÃO 
ATMOSFÉRICA 

(mm/Hg) 

UMIDADE 
(%) 

PRECIPITAÇÃO 
(mm) 

DIREÇÃO 
DOS 

VENTOS 

VELOCIDADE 
DOS 

VENTOS 
(km/h) 

16.06.20 18 --- 15,8 685,8 88,4 0,2 ENE 5,0 

17.06.20 22 20 17,4 684,3 79,9 0,0 NW 10,7 

18.06.20 57 21 16,0 684,9 80,3 0,0 NW 7,4 

19.06.20 65 27 16,4 684,8 78,5 0,0 WNW 11,4 

20.06.20 47 23 17,1 685,3 75,4 0,0 NW 13,8 

21.06.20 50 15 16,7 684,5 76,2 0,0 ENE 3,0 

22.06.20 59 27 14,5 682,4 80,7 0,2 NNW 9,7 

23.06.20 56 31 16,2 681,2 73,6 0,0 NW 12,4 

24.06.20 78 34 16,2 681,2 73,6 0,0 NW 12,4 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.1 – Concentrações de partículas totais em suspensão na campanha 

realizada em junho de 2020. 

 

 

O QUADRO 5.2.11.5.2 e a FIGURA 5.2.11.5.2 apresentam os resultados das amostragens 

das concentrações de Partículas Totais em Suspensão – PTS da campanha realizada em 

outubro de 2020, bem como os dados registrados na estação meteorológica. 

QUADRO 5.2.11.5.2 

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR – CAMPANHA DE OUTUBRO DE 2020 

DATA 
HV1 
PTS 

(µg/m³) 

HV2 
PTS 

(µg/m³) 

HV3 
PTS 

(µg/m³) 

TEMPERA 
TURA (ºC) 

PRESSÃO 
ATMOS 
FÉRICA 
(mm/Hg) 

UMIDAD
E (%) 

PRECIPI 
TAÇÃO (mm) 

DIREÇÃO 
DOS 

VENTOS 

VELOCIDADE 
DOS VENTOS 

(km/h) 

20.10.20 74 86 35 28,1 680,2 19,1 6,6 NNW 2,2 

21.10.20 61 70 27 25,8 681,9 47,1 0,0 NNE 0,6 

22.10.20 41 51 12 25,4 681,3 45,9 0,0 WSW 0,0 

23.10.20 36 67 14 25,4 678,8 43,2 0,0 WSW 1,1 

24.10.20 17 40 13 25,9 676,6 24,6 14,8 SW 0,5 

25.10.20 24 31 9 25,6 676,4 45,4 0,0 N 0,0 

26.10.20 67 33 18 27,5 673,8 44,2 0,0 N 0,0 

27.10.20 185 53 33 27,6 672,5 29,8 0,0 N 0,0 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

 

0

60

120

180

240

300

HV1 HV3

C
o

n
c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 (
µ

g
/m

3
)

CONCENTRAÇÕES DE PTS NO AR NA CAMPANHA REALIZADA EM JUNHO DE 
2020

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia LIMITE CONAMA 491/2018 - CONCENTRAÇÃO MÉDIA PTS (µg/m³)

LIMITE DIÁRIO



PROMINER
PROJETOS  LTDA 315 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FIGURA 5.2.11.5.2 - Concentrações de partículas totais em suspensão na campanha 

realizada em outubro de 2020. 

 

 

No QUADRO 5.2.11.5.3 são apresentadas as concentrações médias diárias dos parâmetros 

de material particulado (PTS, PM10 e PM2,5) e dos gases (SO2 e NO2) no ponto PQA 3, 

localizado na Fazenda Inharu, na campanha realizada em setembro de 2020. 

QUADRO 5.2.11.5.3 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR – CONCENTRAÇÕES PONTO PQA3 

DATA 
PTS 

(μg/m3) 
PM10 

(μg/m3) 
PM2,5 

(μg/m3) 
SO2 

(μg/m3) 
NO2 

(μg/m3) 

10.09.20 (quinta) 16,07 8,24 4,60 19,16 8,31 

11.09.20 (sexta) 10,78 5,58 3,77 16,42 8,18 

12.09.20 (sábado) 16,51 8,42 5,42 21,36 8,61 

13.09.20 (domingo) 13,56 7,37 5,99 17,93 8,42 

14.09.20 (segunda) 18,36 9,75 6,32 13,68 8,47 

15.09.20 (terça) 3,32 1,70 1,08 4,35 7,90 

16.09.20 (quarta) 9,00 4,59 2,33 8,86 8,07 

CONAMA nº°491/2018 240 120 60 125 260 

Res. SEMA 
nº°16/2014 
primário 

240 150  365 320 

Res. SEMA 
nº°16/2014 
secundário 

150 ---  80 190 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 
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No QUADRO 5.2.11.5.4 são apresentadas as concentrações médias do período de 8 (oito) 

horas dos gases (O3 e CO) no ponto PQA 3, localizado na Fazenda Inharu, na campanha 

realizada em setembro de 2020. 

QUADRO 5.2.11.5.4 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR – CONCENTRAÇÕES PONTO PQA3 

DATA 
O3 (μg/m3) CO (ppm) 

00-08h 08h-16h 16h-24h 00-08h 08h-16h 16h-24h 

10.09.20 (quinta) 12,24 16,18 13,27 0,51 0,66 0,66 

11.09.20 (sexta) 12,12 17,00 10,82 0,53 0,65 0,69 

12.09.20 (sábado) 9,03 19,94 13,80 0,60 0,76 0,97 

13.09.20 (domingo) 9,17 18,31 13,15 0,85 0,77 0,81 

14.09.20 (segunda) 10,12 19,78 13,88 0,73 0,85 0,85 

15.09.20 (terça) 11,36 12,44 11,53 0,32 0,39 0,37 

16.09.20 (quarta) 11,36 14,29 12,06 0,37 0,52 0,65 

17.11.20 (terça) 15,70 12,19 15,63 0,85 0,93 0,75 

18.11.20 (quarta) 15,25 13,86 14,76 0,56 0,64 0,60 

19.11.20 (quinta) 11,56 15,55 16,52 0,61 0,76 0,65 

20.11.20 (sexta) 12,07 14,13 15,17 0,54 0,58 0,71 

21.11.20 (sábado) 8,28 11,62 16,05 0,53 0,61 0,79 

22.11.20 (domingo) 9,59 12,27 15,59 0,63 0,64 0,75 

23.11.20 (segunda) 11,64 14,44 16,01 0,56 0,56 0,84 

CONAMA 
nº°491/2018 

140 140 140 9 9 9 

Res. SEMA 
nº°16/2014 
primário 

160 160 160 9 9 9 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

Nos QUADROS 5.2.11.5.5 e 5.2.11.5.6 são apresentadas as concentrações médias horárias 

dos gases (O3 e NO2) no ponto PQA 3, localizado na Fazenda Inharu, nas campanhas 

realizadas em setembro e novembro de 2020, respectivamente. 

QUADRO 5.2.11.5.5 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 3 

HORA 

10.09.20 
(quinta) 

11.09.20 
(sexta) 

12.09.20 
(sábado) 

13.09.20 
(domingo) 

14.09.20 
(segunda) 

15.09.20 
(terça) 

16.09.20 
(quarta) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

00:00 h 12,31 7,83 11,73 7,49 8,72 7,50 9,43 7,71 10,59 7,82 11,02 7,44 11,68 7,97 

01:00 h 12,28 7,86 11,87 7,69 8,78 7,55 9,13 7,65 10,31 7,68 11,16 7,56 11,33 7,74 

02:00 h 12,11 7,75 11,87 7,71 8,94 7,64 8,96 7,59 10,00 7,52 11,38 7,73 11,32 7,76 

03:00 h 12,37 7,78 11,71 7,60 8,97 7,67 8,71 7,44 10,05 7,65 11,43 7,75 11,24 7,79 

04:00 h 12,32 7,73 12,14 7,66 9,13 7,74 8,76 7,53 10,05 7,75 11,27 7,63 11,22 7,86 

Continua... 
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QUADRO 5.2.11.5.5 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 3 

HORA 

10.09.20 
(quinta) 

11.09.20 
(sexta) 

12.09.20 
(sábado) 

13.09.20 
(domingo) 

14.09.20 
(segunda) 

15.09.20 
(terça) 

16.09.20 
(quarta) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

05:00 h 12,33 7,87 12,80 7,77 9,09 7,69 8,95 7,66 10,04 7,78 11,54 7,79 11,23 7,87 

06:00 h 12,22 7,81 12,48 7,63 9,22 7,76 9,24 7,82 10,02 7,81 11,59 7,97 11,41 7,92 

07:00 h 11,99 7,66 12,31 7,34 9,35 7,81 10,18 8,22 9,88 8,09 11,52 7,85 11,44 7,84 

08:00 h 11,24 7,34 12,00 7,06 8,86 5,67 9,49 5,90 8,49 6,55 11,87 8,01 11,04 7,39 

09:00 h 9,94 5,92 11,16 6,22 11,97 4,75 11,78 5,55 9,83 4,24 12,12 8,05 10,26 6,50 

10:00 h 11,85 6,72 12,14 6,78 21,22 8,55 14,19 7,29 19,65 8,55 12,07 7,77 10,86 6,53 

11:00 h 13,55 7,48 16,75 8,44 23,56 9,92 18,88 8,42 23,19 9,42 11,94 7,39 12,10 6,81 

12:00 h 17,62 8,33 19,60 9,41 24,06 10,75 21,53 9,22 25,36 11,40 12,86 8,07 13,76 7,89 

13:00 h 21,16 9,84 21,11 9,60 23,28 10,68 23,24 10,25 23,53 10,33 12,66 7,94 16,45 8,45 

14:00 h 21,54 10,22 22,03 10,19 23,24 10,63 23,77 10,65 24,39 10,98 13,22 8,55 19,84 9,46 

15:00 h 22,56 11,45 21,21 11,06 23,31 10,72 23,59 10,84 23,81 10,89 12,76 8,33 19,98 9,81 

16:00 h 21,03 10,89 15,80 10,59 23,35 11,34 23,19 12,26 20,64 11,24 12,51 8,25 15,58 8,53 

17:00 h 16,92 11,22 12,49 9,18 19,76 12,09 17,43 11,40 16,57 9,63 12,22 8,17 15,85 9,95 

18:00 h 12,89 9,52 10,83 8,02 14,41 10,04 13,49 9,52 15,38 9,58 11,80 8,13 13,89 9,91 

19:00 h 10,53 8,35 10,09 7,79 11,66 8,44 10,78 8,26 12,67 8,39 11,33 7,95 11,29 8,65 

20:00 h 10,31 7,58 9,67 7,88 10,73 8,07 9,93 7,72 11,77 7,56 11,01 7,80 9,96 7,93 

21:00 h 11,31 7,32 9,54 7,91 10,38 7,81 9,91 7,64 11,31 7,24 10,80 7,74 10,07 8,00 

22:00 h 11,64 7,60 9,28 7,77 10,30 7,95 10,17 7,72 11,57 7,62 11,05 7,86 9,90 7,65 

23:00 h 11,53 7,37 8,87 7,55 9,86 7,81 10,29 7,79 11,11 7,46 11,40 7,89 9,97 7,45 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

QUADRO 5.2.11.5.6 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 3 

HORA 

17.11.20 
(terça) 

18.11.20 
(quarta) 

19.11.20 
(quinta) 

20.11.20 
(sexta) 

21.11.20 
(sábado) 

22.11.20 
(domingo) 

23.11.20 
(segunda) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

00:00 h 17,12 11,96 16,29 7,39 12,98 7,70 16,19 8,66 12,03 6,19 13,50 6,68 15,78 9,61 

01:00 h 17,63 10,23 16,61 7,66 11,73 7,21 14,68 6,94 12,10 7,93 12,23 5,26 14,47 8,96 

02:00 h 15,48 8,16 16,32 9,31 12,70 7,64 14,08 9,34 11,19 7,94 11,40 5,88 12,08 4,68 

03:00 h 16,19 9,36 15,56 7,55 11,71 8,92 13,85 6,91 8,71 9,05 10,21 8,53 13,23 6,11 

04:00 h 16,00 9,83 14,52 5,86 11,27 7,66 12,37 7,83 3,02 4,24 6,60 7,79 11,22 10,31 

05:00 h 16,29 10,57 15,46 9,60 10,48 8,36 5,14 5,97 3,15 6,41 - - - - - - 6,90 8,23 

06:00 h 13,91 8,63 13,90 7,08 10,90 10,30 9,06 10,01 6,24 9,14 7,40 29,35 9,44 10,47 

07:00 h 12,97 8,01 13,31 6,69 10,70 10,97 11,16 5,24 9,79 7,18 5,80 8,02 10,00 5,43 

08:00 h 12,49 9,62 13,67 12,37 15,63 13,63 10,30 6,69 11,07 6,15 6,53 9,72 10,77 6,74 

Continua... 
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QUADRO 5.2.11.5.6 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 3 

HORA 

17.11.20 
(terça) 

18.11.20 
(quarta) 

19.11.20 
(quinta) 

20.11.20 
(sexta) 

21.11.20 
(sábado) 

22.11.20 
(domingo) 

23.11.20 
(segunda) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

09:00 h 12,59 9,07 13,32 15,17 13,53 15,68 12,07 6,42 8,89 5,94 8,72 4,49 13,87 7,15 

10:00 h 10,87 7,99 14,48 11,48 10,95 8,66 12,72 8,04 11,08 6,53 8,04 4,69 13,04 5,52 

11:00 h 11,62 7,14 13,99 10,77 13,77 5,91 11,73 6,72 11,97 8,39 12,77 8,38 12,14 7,75 

12:00 h 11,23 8,90 13,75 9,62 18,24 14,95 14,08 9,49 10,85 9,55 13,23 11,18 15,90 16,59 

13:00 h 11,26 9,13 14,00 9,42 17,78 19,61 16,68 11,69 13,36 10,59 14,81 16,55 15,56 12,65 

14:00 h 12,51 27,89 13,76 7,35 17,11 12,75 17,69 15,15 15,65 9,99 16,16 16,72 16,39 13,83 

15:00 h 14,97 17,96 13,87 8,64 17,50 9,17 17,75 18,65 10,08 30,25 17,93 15,68 17,87 19,12 

16:00 h 14,93 22,38 14,13 11,46 17,73 15,83 12,99 18,32 15,72 21,20 13,30 14,42 15,82 8,39 

17:00 h 15,42 27,51 15,31 11,44 16,40 16,33 14,93 18,81 15,51 34,56 15,44 17,06 16,07 24,69 

18:00 h 14,92 13,82 15,60 10,29 15,95 15,58 16,30 25,60 16,65 24,89 15,50 27,88 15,39 34,54 

19:00 h 16,48 10,72 15,42 8,96 15,09 15,39 16,87 18,89 16,91 19,33 16,71 20,63 16,16 25,96 

20:00 h 15,65 8,97 14,98 8,86 16,21 7,90 16,25 13,77 16,27 13,29 17,48 13,81 16,84 18,32 

21:00 h 15,33 7,68 14,36 8,47 17,80 9,18 16,12 8,12 16,60 9,70 16,65 11,80 16,88 13,88 

22:00 h 16,06 7,26 14,21 8,25 16,78 6,59 14,81 10,46 15,75 7,76 15,38 9,95 16,31 10,95 

23:00 h 16,24 7,57 14,03 7,79 16,16 7,85 13,11 6,60 15,01 9,05 14,23 5,06 14,58 6,66 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

As FIGURAS 5.2.11.5.3 a 5.2.11.5.6 apresentam os gráficos com as concentrações obtidas 

de cada poluente no ponto PQA 3, localizado na Fazenha Inharu, durante a campanha de 

monitoramento realizada em setembro de 2020. 

As FIGURAS 5.2.11.5.7 a 5.2.11.5.10 apresentam os gráficos com as concentrações obtidas 

de cada poluente no ponto PQA 3, localizado na Fazenha Inharu, durante a campanha de 

monitoramento realizada em novembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.3 – Gráfico comparativo das concentrações de material particulado no ponto 

PQA3, localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 10 a 16 de setembro de 2020. 

 

 

FIGURA 5.2.11.5.4 – Gráfico comparativo das concentrações de dióxido de enxofre (SO2) e 

dióxido de nitrogênio (NO2) no ponto PQA3, localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 10 a 

16 de setembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.5 – Gráfico comparativo das concentrações de ozônio (O3) no ponto PQA3, 

localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 10 a 16 de setembro de 2020. 

 

 

FIGURA 5.2.11.5.6 – Gráfico comparativo das concentrações de monóxido de carbono (CO) 

no ponto PQA3, localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 10 a 16 de setembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.7 – Gráfico comparativo das concentrações de material particulado no ponto 

PQA3, localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 17 a 23 de novembro de 2020. 

 

 

FIGURA 5.2.11.5.8 – Gráfico comparativo das concentrações de dióxido de enxofre (SO2) e 

dióxido de nitrogênio (NO2) no ponto PQA3, localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 17 a 

23 de novembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.9 – Gráfico comparativo das concentrações de ozônio (O3) no ponto PQA3, 

localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 17 a 23 de novembro de 2020. 

 

 

FIGURA 5.2.11.5.10 – Gráfico comparativo das concentrações de monóxido de carbono (CO) 

no ponto PQA3, localizado na Fazenda Inharu, entre os dias 17 a 23 de novembro de 2020. 
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No QUADRO 5.2.11.5.7 são apresentas as concentrações médias diárias dos parâmetros de 

material particulado (PTS, PM10 e PM2,5) e dos gases (SO2 e NO2) no ponto PQA 4, localizado 

na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, nas campanhas realizadas em setembro 

e novembro de 2020. 

QUADRO 5.2.11.5.7 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR – CONCENTRAÇÕES PONTO PQA4 

DATA 
PTS 

(μg/m3) 
PM10 

(μg/m3) 
PM2,5 

(μg/m3) 
SO2 

(μg/m3) 
NO2 

(μg/m3) 

10.09.20 (quinta) 20,02 10,21 5,15 20,32 4,26 

11.09.20 (sexta) 20,02 10,21 4,80 21,46 3,98 

12.09.20 (sábado) 24,38 12,43 5,72 21,39 4,35 

13.09.20 (domingo) 22,60 11,52 6,71 21,28 4,03 

14.09.20 (segunda) 23,71 12,09 6,78 19,11 4,36 

15.09.20 (terça) 9,66 4,93 1,69 18,10 3,73 

16.09.20 (quarta) 14,07 7,18 2,54 20,54 3,76 

17.11.20 (terça) 20,06 10,23 1,98 9,61 5,65 

18.11.20 (quarta) 15,08 7,70 1,47 8,05 5,12 

19.11.20 (quinta) 14,84 7,57 1,39 9,60 5,02 

20.11.20 (sexta) 25,72 13,12 2,45 10,24 5,42 

21.11.20 (sábado) 21,01 10,71 2,00 13,03 5,00 

22.11.20 (domingo) 15,07 7,68 1,58 12,61 4,88 

23.11.20 (segunda) 20,04 10,22 1,88 13,36 4,81 

CONAMA nº°491/2018 240 120 60 125 260 

Res. SEMA 
nº°16/2014 
primário 

240 150  365 320 

Res. SEMA 
nº°16/2014 
secundário 

150 ---  80 190 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

No QUADRO 5.2.11.5.8 são apresentadas as concentrações médias do período de 8 (oito) 

horas dos gases (O3 e CO) no ponto PQA 4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste 

da Mina Saivá, nas campanhas realizadas em setembro e novembro de 2020. 

QUADRO 5.2.11.5.8 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR – CONCENTRAÇÕES PONTO PQA4 

DATA 
O3 (μg/m3) CO (ppm) 

00-08h 08h-16h 16h-24h 00-08h 08h-16h 16h-24h 

10.09.20 (quinta) 8,57 10,81 10,52 0,30 0,69 0,38 

11.09.20 (sexta) 8,39 11,41 9,32 0,30 0,64 0,51 

12.09.20 (sábado) 8,20 14,35 11,49 0,41 0,68 0,54 

13.09.20 (domingo) 7,37 12,73 12,07 0,44 0,71 0,51 

Continua... 
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QUADRO 5.2.11.5.8 

MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR – CONCENTRAÇÕES PONTO PQA4 

DATA 
O3 (μg/m3) CO (ppm) 

00-08h 08h-16h 16h-24h 00-08h 08h-16h 16h-24h 

14.09.20 (segunda) 9,83 14,21 9,47 0,52 0,75 0,35 

15.09.20 (terça) 7,67 8,69 8,07 0,05 0,22 0,14 

16.09.20 (quarta) 7,83 9,84 9,66 0,13 0,50 0,41 

17.11.20 (terça) 8,07 8,88 7,83 0,63 0,76 0,67 

18.11.20 (quarta) 11,34 10,11 9,77 0,70 0,70 0,73 

19.11.20 (quinta) 9,22 12,55 9,68 0,79 0,77 0,81 

20.11.20 (sexta) 7,97 11,13 9,23 0,72 0,73 0,78 

21.11.20 (sábado) 11,92 12,98 9,49 0,70 0,76 0,80 

22.11.20 (domingo) 12,28 12,91 9,97 0,73 0,75 0,71 

23.11.20 (segunda) 12,69 14,32 10,49 0,74 0,76 0,77 

CONAMA 
nº°491/2018 

140 140 140 9 9 9 

Res. SEMA 
nº°16/2014 
primário 

160 160 160 9 9 9 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

Nos QUADROS 5.2.11.5.9 e 5.2.11.5.10 são apresentadas as concentrações médias horárias 

dos gases (O3 e NO2) no ponto PQA 4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da 

Mina Saivá, nas campanhas realizadas em setembro e novembro de 2020, respectivamente. 

QUADRO 5.2.11.5.9 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 4 

HORA 

10.09.20 
(quinta) 

11.09.20 
(sexta) 

12.09.20 
(sábado) 

13.09.20 
(domingo) 

14.09.20 
(segunda) 

15.09.20 
(terça) 

16.09.20 
(quarta) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

00:00 h 4,28 2,05 3,88 2,35 3,94 2,04 3,92 2,72 5,47 2,27 3,79 1,86 4,06 1,95 

01:00 h 4,30 2,02 3,99 2,30 3,90 2,05 3,82 2,62 5,20 2,17 3,88 1,87 3,96 1,91 

02:00 h 4,27 2,01 4,02 2,07 4,01 2,04 3,76 2,26 5,04 2,11 3,88 1,88 3,83 1,84 

03:00 h 4,34 2,00 4,02 1,95 4,22 1,97 3,81 2,04 4,86 2,05 3,78 2,26 3,91 1,87 

04:00 h 4,29 1,95 4,32 2,00 4,23 1,93 3,78 1,98 4,80 1,94 3,86 2,13 3,91 1,90 

05:00 h 4,30 2,02 4,49 1,98 4,40 2,04 3,64 1,97 4,92 2,03 4,00 1,94 3,93 1,92 

06:00 h 4,27 2,00 4,50 1,92 4,29 1,92 3,52 2,20 4,68 1,92 3,83 2,30 3,93 1,91 

07:00 h 4,22 1,95 4,34 1,87 3,82 1,84 3,22 1,91 4,35 1,70 3,67 2,00 3,80 1,84 

08:00 h 3,94 1,86 3,74 1,57 3,56 1,30 2,57 1,51 4,12 1,38 3,86 1,87 3,57 1,72 

09:00 h 3,13 1,39 3,84 1,50 4,82 1,32 3,69 1,22 5,15 1,66 4,01 1,87 3,31 1,47 

10:00 h 4,03 1,64 4,40 1,74 7,37 2,01 5,33 1,69 6,65 1,97 4,18 1,88 3,56 1,46 

11:00 h 5,17 2,12 5,38 1,98 8,29 2,37 6,57 1,90 8,55 2,45 4,29 1,83 4,42 1,63 

Continua... 
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QUADRO 5.2.11.5.9 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 4 

HORA 

10.09.20 
(quinta) 

11.09.20 
(sexta) 

12.09.20 
(sábado) 

13.09.20 
(domingo) 

14.09.20 
(segunda) 

15.09.20 
(terça) 

16.09.20 
(quarta) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

12:00 h 5,49 1,91 6,19 2,25 8,55 2,62 7,91 2,33 8,35 2,56 4,55 1,93 5,17 1,85 

13:00 h 6,84 2,34 6,74 2,17 8,41 2,58 8,15 2,42 7,90 2,45 4,42 1,89 5,86 2,03 

14:00 h 6,98 2,42 7,57 2,48 8,06 2,39 8,36 2,52 7,96 2,41 4,66 2,05 6,78 2,29 

15:00 h 7,66 2,65 7,78 2,86 8,34 2,56 8,35 2,51 8,18 2,52 4,81 2,18 6,69 2,23 

16:00 h 7,57 2,64 6,46 3,03 7,85 2,58 8,13 2,61 7,51 2,58 4,62 2,11 6,10 2,25 

17:00 h 6,52 2,77 4,63 2,22 6,99 2,47 7,02 2,54 6,66 3,84 4,33 2,08 6,18 2,40 

18:00 h 6,06 2,71 4,46 2,10 6,29 2,32 6,33 2,42 5,28 3,72 4,04 2,02 5,86 2,35 

19:00 h 4,93 2,60 4,17 2,12 5,87 2,32 5,69 2,11 4,16 3,09 3,95 1,94 5,43 2,31 

20:00 h 4,56 3,04 4,66 2,22 5,46 3,10 5,59 2,32 3,39 2,68 3,86 1,94 4,68 2,33 

21:00 h 4,40 2,69 4,53 2,17 4,83 3,28 5,11 2,07 3,45 2,42 3,78 1,91 3,73 2,37 

22:00 h 4,08 2,85 4,28 2,13 4,37 2,84 5,08 1,99 3,70 1,84 3,82 1,90 3,39 2,05 

23:00 h 3,95 2,66 4,10 2,12 4,31 3,03 5,32 1,99 3,72 1,83 3,87 1,94 3,27 2,06 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

QUADRO 5.2.11.5.10 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 4 

HORA 

17.11.20 
(terça) 

18.11.20 
(quarta) 

19.11.20 
(quinta) 

20.11.20 
(sexta) 

21.11.20 
(sábado) 

22.11.20 
(domingo) 

23.11.20 
(segunda) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

00:00 h 5,07 6,63 10,82 5,07 9,93 5,15 5,35 6,34 11,33 4,83 12,65 4,52 12,53 4,61 

01:00 h 5,45 6,24 12,27 4,74 8,53 5,48 8,81 5,43 11,85 4,68 13,02 4,40 12,01 4,76 

02:00 h 7,72 6,13 12,21 4,75 7,41 5,77 5,82 6,25 12,08 4,62 12,67 4,48 13,21 4,29 

03:00 h 9,43 5,33 11,14 4,94 10,53 4,98 8,42 5,52 11,73 4,68 12,33 4,53 14,37 4,02 

04:00 h 9,85 5,20 7,41 5,83 5,61 6,18 5,77 6,26 11,82 4,58 12,31 4,44 11,75 4,83 

05:00 h 10,03 5,23 11,44 4,94 9,08 5,32 7,52 5,79 10,84 4,80   11,62 4,74 

06:00 h 9,89 5,18 12,78 4,51 10,71 4,85 9,85 5,13 11,95 4,42 8,59 6,46 11,90 4,62 

07:00 h 7,12 5,66 12,68 4,46 11,98 4,52 12,25 4,05 13,77 3,41 14,41 3,04 14,16 3,21 

08:00 h 6,96 5,69 10,10 5,29 11,97 4,81 13,97 3,46 13,46 4,04 14,17 2,72 15,11 2,77 

09:00 h 8,04 5,43 9,86 5,30 13,04 3,92 12,73 4,38 14,15 3,38 14,23 2,74 15,14 3,45 

10:00 h 12,09 4,22 9,96 5,25 13,47 3,13 11,64 4,61 14,00 3,58 13,50 3,51 15,00 3,56 

11:00 h 10,47 4,91 9,44 5,30 11,38 4,75 9,61 5,05 13,16 3,96 13,88 3,52 14,56 3,99 

12:00 h 11,85 3,94 7,81 5,67 12,38 4,52 10,56 4,66 12,26 4,56 13,18 4,22 14,35 3,92 

13:00 h 10,71 4,82 9,17 5,42 11,33 5,02 10,28 5,17 12,62 4,35 13,12 4,07 14,39 3,80 

14:00 h 5,89 6,54 12,82 4,36 13,18 4,35 10,66 4,96 14,26 3,19 7,14 6,22 12,67 4,58 

15:00 h 5,05 6,25 11,75 4,79 13,04 4,31 9,62 6,09 9,95 5,23 14,09 4,06 13,35 4,27 

Continua... 
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QUADRO 5.2.11.5.10 

CONCENTRAÇÕES MÉDIAS HORÁRIAS DE NO2 E O3 NO PONTO PQA 4 

HORA 

17.11.20 
(terça) 

18.11.20 
(quarta) 

19.11.20 
(quinta) 

20.11.20 
(sexta) 

21.11.20 
(sábado) 

22.11.20 
(domingo) 

23.11.20 
(segunda) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

O3 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

16:00 h 8,02 6,40 9,04 5,48 7,72 5,95 8,72 5,66 9,20 5,91 10,20 5,30 13,36 4,31 

17:00 h 7,34 7,38 8,64 5,61 9,23 5,54 11,17 4,99 11,20 8,28 9,13 5,38 6,48 6,77 

18:00 h 9,09 5,54 6,63 6,03 6,83 6,24 6,45 6,73 9,27 7,88 11,92 8,28 9,88 8,96 

19:00 h 9,58 5,38 6,86 5,98 8,22 5,85 9,85 7,68 7,93 7,66 10,66 7,94 11,21 8,00 

20:00 h 6,86 5,95 11,42 4,86 9,44 5,39 7,66 6,18 5,11 6,99 8,02 6,95 8,05 7,26 

21:00 h 7,81 5,70 11,91 4,74 11,33 5,02 10,40 5,14 10,74 5,07 5,07 6,73 10,92 5,07 

22:00 h 4,92 6,43 11,98 4,71 12,33 4,70 9,00 5,44 10,51 5,11 11,23 4,91 11,56 4,92 

23:00 h 9,05 5,46 11,67 4,78 12,31 4,75 10,56 4,98 11,92 4,77 13,49 4,29 12,49 4,62 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. e Aires Serviços Ambientais Ltda., 2020. 

 

As FIGURAS 5.2.11.5.11 a 5.1.11.14 apresentam os gráficos com as concentrações obtidas 

de cada poluente no ponto PQA 4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina 

Saivá, na campanha realizada em setembro de 2020. 

As FIGURAS 5.1.11.15 a 5.1.11.18 apresentam os gráficos com as concentrações obtidas de 

cada poluente ponto PQA 4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, 

durante a campanha de monitoramento realizada em novembro de 2020. 

 
FIGURA 5.2.11.5.11 – Gráfico comparativo das concentrações de material particulado no 
ponto PQA4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, entre os dias 10 
a 16 de setembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.12 – Gráfico comparativo das concentrações de dióxido de enxofre (SO2) e 
dióxido de nitrogênio (NO2) no ponto PQA4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste 
da Mina Saivá, entre os dias 10 a 16 de setembro de 2020. 
 

 

FIGURA 5.2.11.5.13 – Gráfico comparativo das concentrações de ozônio (O3) no ponto PQA4, 

localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, entre os dias 10 a 16 de 

setembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.14 – Gráfico comparativo das concentrações de monóxido de carbono (CO) 

no ponto PQA4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, entre os dias 

10 a 16 de setembro de 2020. 

 

 

FIGURA 5.2.11.5.15 – Gráfico comparativo das concentrações de material particulado no 

ponto PQA4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, entre os dias 17 

a 23 de novembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.16 – Gráfico comparativo das concentrações de dióxido de enxofre (SO2) e 

dióxido de nitrogênio (NO2) no ponto PQA4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste 

da Mina Saivá, entre os dias 17 a 23 de novembro de 2020. 

 

 

FIGURA 5.2.11.5.17 – Gráfico comparativo das concentrações de ozônio (O3) no ponto PQA4, 

localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, entre os dias 17 a 23 de 

novembro de 2020. 
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FIGURA 5.2.11.5.18 – Gráfico comparativo das concentrações de monóxido de carbono (CO) 

no ponto PQA4, localizado na Residência do Sr. Luiz a sudoeste da Mina Saivá, entre os dias 

17 a 23 de novembro de 2020. 

5.2.11.6. Análise dos resultados 

Os resultados obtidos nas campanhas de monitoramento revelam uma boa qualidade do ar 

na área em estudo. Todas as concentrações de poluentes atmosféricos se mantiveram muito 

abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018 e Resolução SEMA 

nº 016/2014.  

O ponto HV1, localizado na residência do Sr. Sebastião Burkot, apresentou concentrações de 

Partículas Totais em Suspensão – PTS entre 18 µg/m³ e 78 µg/m³ na campanha realizada em 

junho de 2020 e entre 17 µg/m³ e 74 µg/m³ na campanha realizada em outubro de 2020, com 

exceção do último dia de amostragem na segunda campanha que, excepcionalmente, 

registrou uma concentração de PTS de 185 µg/m³. Nota-se uma semelhança nas 

concentrações de particulados amostradas nesse ponto de monitoramento tanto no período 

de estiagem quanto no período chuvoso.  

No ponto HV2 e PQ4, localizado na residência do Sr. Luiz do Rosário, a sudoeste da Mina 

Saivá, foram registradas concentrações de Partículas Totais em Suspensão abaixo de 

30 µg/m³ nas campanhas realizadas em setembro e novembro de 2020 e concentrações de 

PTS entre 31 µg/m³ e 83 µg/m³ na campanha realizada em outubro de 2020. As partículas 

inaláveis apresentaram concentrações abaixo de 15 µg/m³ para o parâmetro PM10 e abaixo 

de 7 µg/m³ para o PM2,5 nas duas campanhas de medições. As concentrações diárias de SO2 

se mantiveram abaixo de 22 µg/m³ e a concentração máxima horária de NO2 não ultrapassou 

6 µg/m³ nas duas campanhas de monitoramento. As concentrações médias dos períodos de 

8 horas para os parâmetros O3 e CO foram inferiores a 15 µg/m³ e 1 ppm, respectivamente 

em todos os dias medições.  
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Já o ponto HV3 e PQA3, localizado na Fazenda Inharu, a noroeste da Mina Saivá, foram 

obtidas concentrações de Partículas Totais em Suspensão - PTS abaixo de 35 µg/m³ nas 

quatro campanhas de monitoramento realizadas nos meses de junho, setembro, outubro e 

novembro de 2020, demonstrando que não houve diferença nas concentrações de 

particulados tanto no período de seca quanto no período de chuva. Neste ponto, as 

concentrações de partículas inaláveis (PM10 e PM2,5) ficaram abaixo de 10 µg/m³. As 

concentrações diárias de SO2 se mantiveram abaixo de 22 µg/m³ e a concentração máxima 

horária de NO2 não ultrapassou 13 µg/m³. As concentrações médias dos períodos de 8 horas 

para os parâmetros O3 e CO foram inferiores a 20 µg/m³ e 1 ppm, respectivamente, em todos 

os dias medições. 

Em geral, verifica-se que as concentrações amostradas para todos os parâmetros estão muito 

abaixo dos limites estabelecidos para o padrão final estabelecido pela Resolução CONAMA 

nº 491/2018 e para o padrão secundário estabelecido pela Resolução SEMA nº 016/2014, 

demonstrando a boa qualidade do ar nos pontos de amostragem. 

Em campo, foram identificadas como fontes de emissão de material particulado na região, a 

poeira ressuspensa pela passagem de veículos nas vias de acesso não pavimentadas, a 

fuligem das emissões dos veículos leves e pesados e, a poeira das atividades de extração e 

beneficiamento calcário das minerações na região. Ressalta-se que não foram identificadas 

fontes de emissão de gases na área em estudo, comprovando-se pelas baixas concentrações 

medidas nos 2 (dois) pontos de monitoramento.  

A coloração dos filtros amostrados nos Hi-Vols variou entre cinza claro a cinza, caracterizando 

principalmente a poeira das vias de acesso não pavimentadas.  

Vale destacar que a VOTORANTIM CIMENTOS realiza a umectação das vias de acesso 

internas e da estrada não pavimentada entre a Mina Saivá e área urbana de Rio Branco do 

Sul, minimizando a emissão de particulados pela passagem de veículos leves e pesados 

(FOTOS 5.1.11.18 e 5.1.11.19). As instalações de beneficiamento na Mina Saivá também 

possuem adequado sistema de abatimento e controle de poeira como bicos aspersores de 

água, correias transportadoras cobertas e filtros manga (FOTOS 5.1.11.20 e 5.1.11.21).  

Desta forma, pode-se avaliar que as atividades desenvolvidas de extração e beneficiamento 

de calcário e diabásio, a extração de filito e as atividades de deposição controlada de estéril 

desenvolvidas pela VOTORANTIM CIMENTOS na Unidade Rio Branco do Sul não interferem 

na qualidade do ar da região e não se prevê uma alteração na qualidade do ar quando da 

ampliação das áreas de lavra e do depósito controlado de estéril. Recomenda-se apenas a 

continuidade das medidas de controle já implantadas no empreendimento e a intensificação 

destas atividades nos períodos mais secos do ano.  
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FOTO 5.1.11.18 – Umectação da via de acesso interna através 

de caminhão pipa dotado de “rabo de pavão” na Mina Saivá. 

 

 

 

FOTO 5.1.11.19 – Caminhão-pipa realizando a umectação da 

estrada não pavimentada entre a Mina Saivá e a área urbana do 

município de Rio Branco do Sul. 
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FOTO 5.1.11.20 – Filtros-manga instalados nas instalações de 

beneficiamento para retenção de partículas no processo de 

britagem e peneiramento do minério. 

 

 

FOTO 5.1.1.21 – Detalhe da correia transportadora coberta 

evitando a dispersão de particulados pela ação dos ventos. 
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5.2.12. Níveis de ruído 

O diagnóstico dos níveis de ruído foi realizado através de 2 (duas) campanhas medições dos 

níveis de pressão sonora em pontos no entorno da Mina Saivá, próximo à receptores críticos, 

nos períodos diurno e noturno. 

As medições seguiram os procedimentos estabelecidos na Norma ABNT NBR 10151:2019 e, 

para melhor caracterizar os ruídos das atividades da VOTORANTIM CIMENTOS, na segunda 

campanha de medição foram efetuadas medições com as atividades paralisadas nos 3 (três) 

pontos mais próximos da área de beneficiamento do minério, obtendo os níveis de ruído 

residual e sendo possível calcular os níveis de ruído específicos.  

5.2.12.1. Pontos de monitoramento 

Para caracterizar os níveis de ruído da área em estudo foram realizadas medições em 7 (sete) 

pontos distribuídos no entorno da Mina Saivá. A localização e a descrição dos pontos de 

monitoramento dos níveis de pressão sonora estão descritas no QUADRO 5.2.12.1.1 e podem 

ser visualizados no DESENHO 279.0.612.2-EIA-01- Imagem de satélite. 

 

QUADRO 5.2.12.1.1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

FOTOS 
ZONA E (m) N (m) 

R01 Fazenda Inharu, a noroeste do empreendimento 22J 667.561 7.217.871 5.2.13.1 

R02 
Limite da propriedade da VOTORANTIM, próximo à 

residência a noroeste do empreendimento 
22J 665.067 7.216.837 5.2.13.2 

R03 
Comunidade vizinha, em frente à igreja, a oeste do 

empreendimento 
22J 665.063 7.215.893 5.2.13.3 

R04 Residência vizinha a sudoeste do empreendimento 22J 666.457 7.214.709 5.2.13.4 

R05 
Via de acesso a residência vizinha situada a sudoeste 

do empreendimento 
22J 665.737 7.214.389 5.2.13.5 

R06 Residência vizinha a sudeste do empreendimento 22J 667.920 7.214.250 5.2.13.6 

R07 
Bairro a leste do empreendimento, próximo à Rodovia 

Parigot de Souza 
22J 669.310 7.215.039 5.2.13.7 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 
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FOTO 5.1.12.1 – Ponto de monitoramento de ruído R01, 

localizado na Fazenda Inharu, a noroeste do empreendimento. 

 

 

 

FOTO 5.1.12.2 – Ponto de monitoramento de ruído R02, 

localizado próximo à residência a noroeste do empreendimento. 
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FOTO 5.1.12.3 – Ponto de monitoramento de ruído R03, 

localizado na comunidade vizinha, a oeste do empreendimento. 

 

 

 

FOTO 5.1.12.4 – Ponto de monitoramento de ruído R04, 

localizado em residência a sudoeste do empreendimento. 
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FOTO 5.1.12.5 – Ponto de monitoramento de ruído R05, 

localizado em via de acesso a residência situada a sudoeste do 

empreendimento. 

 

 

 

FOTO 5.1.12.6 – Ponto de monitoramento de ruído R06, 

localizado em residência a sudeste do empreendimento. 
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FOTO 5.1.12.7 – Ponto de monitoramento de ruído R07, 

localizado no bairro Madre a leste do empreendimento, próximo 

à Rodovia Parigot de Souza. 

 

5.2.12.2. Metodologia de medição 

Devido às características dos ruídos emitidos pelas atividades desenvolvidas Mina Saivá foi 

adotado para avaliação o método simplificado, sendo determinado o nível de pressão sonora 

contínuo equivalente ponderado em A (LAeq, T). 

O sonômetro foi programado para realizar as medições com ponderação temporal rápida 

(FAST) e ponderação de frequências “A”. Cada medição teve duração de, no mínimo, 

5 minutos e o intervalo entre gravação de valores na memória do equipamento foi de 

1 segundo, totalizando cerca de 300 valores por medição. 

Para caracterizar um ambiente submetido a diferentes níveis de ruído, com variação de forma 

aleatória no tempo, determinou-se o nível de ruído equivalente ponderado em A e integrado 

(LAeq), que consiste no nível de ruído constante que, no mesmo intervalo de tempo, contém a 

mesma energia total que o som flutuante. 

Com a finalidade de avaliar a distribuição dos níveis de ruído durante um determinado intervalo 

de medição, calculou-se o valor de Lx. Esse valor representa o nível de ruído superado em 

X% do tempo. Por exemplo, L90 = 43 dB, significa que 90% dos níveis de ruído medidos a 

intervalos de tempo regulares estiveram acima de 43 dB. 

Após o término de cada medição foram tomadas fotos do ponto para permitir a visualização 

do posicionamento do medidor em relação ao local de medição, assim como anotadas a 
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localização do ponto em coordenadas UTM por meio de GPS e uma descrição geral do ruído 

ouvido, a fim de permitir a criação de um perfil sonoro para cada região em estudo. 

Os dados coletados e armazenados na memória do MNPS foram transferidos para o PC por 

meio do software dBTrait, próprio do medidor, através do qual foram obtidos os valores de 

LAeq, L90, L50 e L10. Todos os procedimentos definidos pela ABNT NBR 10.151:2019 foram 

seguidos para a realização das medições. 

As medições da primeira campanha do monitoramento dos níveis de pressão sonora foram 

realizadas entre os dias 17 a 20 de junho de 2020. A segunda campanha foi realizada entre 

os dias 21 e 24 de outubro de 2020. 

5.2.12.3. Legislação vigente 

Em caráter federal, destacam-se a Resolução CONAMA nº 001/90 e a Norma ABNT 

NBR 10.151:2019. 

A Resolução CONAMA nº 001, publicada em 8 de março de 1990, dispõe sobre critérios de 

padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, 

sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política. 

“Considerando que os critérios e padrões deverão ser abrangentes e de forma a 

permitir fácil aplicação em todo o Território Nacional, resolve: 

I – A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 

obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e 

diretrizes estabelecidos nesta Resolução. 

II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, 

os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR 

10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 

comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

[...] 

“VI – Para os efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de 

acordo com a NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da ABNT”. 

Os procedimentos para realização das medições foram balizados pela Norma Brasileira NBR 

10.151 (Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas – Aplicação de uso geral) de junho 

de 2019 e estão descritos no capítulo anterior.  

O QUADRO 5.2.12.3.1 apresenta os limites estabelecidos pela Norma ABNT NBR 

10.151:2019 para os diferentes tipos de áreas nos períodos diurno e noturno. 
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QUADRO 5.2.12.3.1 

LIMITES DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Áreas de residências rurais 40 dB 35 dB 

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

Área mista predominantemente residencial 55 dB 50 dB 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativas 60 dB 55 dB 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 dB 55 dB 

Área predominantemente industrial 70 dB 60 dB 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10.151:2019. 

 

5.2.12.4. Resultados obtidos 

Nos QUADROS 5.2.12.4.1 a 5.2.12.4.3, a seguir, são apresentados os níveis médios de ruído 

obtidos na primeira campanha realizada em junho de 2020. Os Laudos dos Níveis de Ruído, 

bem como os Certificados de Calibração dos equipamentos utilizados nas medições são 

apresentados no ANEXO 6.1. 

 

QUADRO 5.2.12.4.1 

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DA 1ª CAMPANHA DO ANO DE 2020 

PONTO PERÍODO DATA 

TEMPO DE MEDIÇÃO TEMPO DE 
INTEGRAÇÃO L10 

(dB) 
L50 

(dB) 
L90 

(dB) 
Laeq, T* INÍCIO TÉRMINO 

hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss 

R1 
Diurno 18.06.20 12:15:39 12:25:36 00:10:00 43,6 37,7 31,5 LAeq 600 s = 40,0 dB 

Noturno 20.06.20 21:05:21 21:20:21 00:15:00 39,0 26,7 21,5 LAeq, 900s = 23,3 dB 

R2 
Diurno 18.06.20 14:51:47 14:58:42 00:04:35 37,1 31,2 25,6 LAeq, 275s = 33,9 dB 

Noturno 20.06.20 23:00:33 23:05:36 00:05:03 25,4 21,9 20,7 LAeq, 303s = 23,3 dB 

R3 
Diurno 17.06.20 16:30:25 16:35:34 00:04:19 37,9 32,8 29,0 LAeq, 259s = 35,4 dB 

Noturno 20.06.20 22:49:04 22:53:58 00:04:20 34,2 29,4 28,1 LAeq, 260s = 31,2 dB 

R4 
Diurno 17.06.20 15:30:28 15:40:46 00:08:06 45,4 43,1 41,9 LAeq, 486s = 43,8 dB 

Noturno 20.06.20 23:35:34 23:41:40 00:05:28 43,8 42,6 41,5 LAeq, 328 s = 42,9 dB 

R5 
Diurno 18.06.20 14:19:22 14:25:15 00:05:01 41,1 37,9 34,5 LAeq, 301s = 38,8 dB 

Noturno 20.06.20 23:23:11 23:27:39 00:04:08 35,2 33,9 33,1 LAeq, 248s = 34,2 dB 

R6 
Diurno 17.06.20 14:51:50 15:01:55 00:05:39 43,5 38,1 33,7 LAeq, 339 s = 40,6 dB 

Noturno 20.06.20 23:48:31 23:53:28 00:04:36 33,6 32,1 31,0 LAeq, 276s = 33,5 dB 

R7 
Diurno 18.06.20 15:51:50 16:06:50 00:15:00 54,1 47,4 42,4 LAeq, 900s = 54,1 dB 

Noturno 20.06.20 22:15:07 22:30:07 00:15:00 45,5 39,8 34,3 LAeq, 900 s = 42,9 dB 

* Nível de ruído equivalente ponderado em A e integrado. 

--- Não foram identificados sons impulsivos. 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 
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QUADRO 5.2.12.4.2 

CORREÇÕES APLICÁVEIS AOS RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DA 1ªC/2020 

PONTO PERÍODO LAeq / Lext KI KT KF LR 

R1 
Diurno 40,0 dB --- --- 0,0 dB 40,0 dB 

Noturno 23,3 dB --- --- 0,0 dB 23,3 dB 

R2 
Diurno 33,9 dB --- --- 0,0 dB 33,9 dB 

Noturno 23,3 dB --- --- 0,0 dB 23,3 dB 

R3 
Diurno 35,4 dB --- --- 0,0 dB 35,4 dB 

Noturno 31,2 dB --- --- 0,0 dB 31,2 dB 

R4 
Diurno 43,8 dB --- --- 0,0 dB 43,8 dB 

Noturno 42,9 dB --- --- 0,0 dB 42,9 dB 

R5 
Diurno 38,8 dB --- --- 0,0 dB 38,8 dB 

Noturno 34,2 dB --- --- 0,0 dB 34,2 dB 

R6 
Diurno 40,6 dB --- --- 0,0 dB 40,6 dB 

Noturno 33,5 dB --- --- 0,0 dB 33,5 dB 

R7 
Diurno 54,1 dB --- --- 0,0 dB 54,1 dB 

Noturno 42,9 dB --- --- 0,0 dB 42,9 dB 

Onde: KI – Coeficiente de correção quando for caracterizado som impulsivo; KT – Coeficiente de correção quando for caracterizado som 
tonal; KF – Coeficiente de correção informado pelo cliente quanto aos efeitos do protetor de vento; LR – Nível corrigido; --- Não foram 
identificados sons tonais ou impulsivos. 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

 

QUADRO 5.2.12.4.3 

RESULTADOS FINAIS DA 1ªC/2020 E LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO 

PONTO PERÍODO RUÍDO TOTAL RUÍDO RESIDUAL RUIDO ESPECÍFICO RLAeq* 

R1 
Diurno 40 dB --- --- 40 dB 

Noturno 23 dB --- --- 35 dB 

R2 
Diurno 34 dB --- --- 40 dB 

Noturno 23 dB --- --- 35 dB 

R3 
Diurno 35 dB --- --- 40 dB 

Noturno 31 dB --- --- 35 dB 

R4 
Diurno 44 dB --- --- 40 dB 

Noturno 43 dB --- --- 35 dB 

R5 
Diurno 39 dB --- --- 40 dB 

Noturno 34 dB --- --- 35 dB 

R6 
Diurno 41 dB --- --- 40 dB 

Noturno 34 dB --- --- 35 dB 

R7 
Diurno 54 dB --- --- 55 dB 

Noturno 43 dB --- --- 50 dB 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. *RLAeq – Limites de níveis de pressão sonora. 
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Nos QUADROS 5.2.12.4.4 a 5.2.12.4.6, a seguir, são apresentados os níveis médios de ruído 

obtidos na segunda campanha realizada em outubro de 2020. Os Laudos dos Níveis de Ruído, 

bem como os certificados de calibração dos equipamentos utilizados nas medições são 

apresentados no ANEXO 6.1. 

QUADRO 5.2.12.4.4 

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DA 2ª CAMPANHA DO ANO DE 2020 

PONTO PERÍODO DATA 

TEMPO DE MEDIÇÃO TEMPO DE 
INTEGRAÇÃO L10 

(dB) 
L50 

(dB) 
L90 

(dB) 
Laeq, T* INÍCIO TÉRMINO 

hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss 

R1 
Diurno 21.10.20 14:37:06 14:42:52 00:05:24 39,8 37,0 34,0 LAeq, 324 s = 37,6 dB 

Noturno 21.10.20 21:23:30 21:28:25 00:04:14 37,4 35,0 32,8 LAe 254 s = 35,5 dB 

R2 
Diurno 21.10.20 10:18:35 10:23:39 00:04:19 48,8 40,8 35,4 LAeq, 259 s = 44,2 dB 

Noturno 21.10.20 22:23:31 22:28:38 00:04:34 39,3 38,3 37,4 LAeq, 279 s = 38,6 dB 

R3 
Diurno 21.10.20 10:43:16 10:48:08 00:04:17 45,7 41,5 37,5 LAeq, 257 s = 43,9 dB 

Noturno 21.10.20 22:44:01 22:48:34 00:04:08 38,7 37,7 36,7 LAeq, 248 s = 37,9 dB 

R4 
Diurno 24.10.20 10:26:06 10:30:38 00:03:55 46,8 43,3 41,1 LAeq, 235 s = 44,6 dB 

Noturno 21.10.20 23:25:20 23:29:46 00:04:26 46,9 45,9 44,9 LAeq, 266 s = 46,1 dB 

R5 
Diurno 24.10.20 10:44:09 10:48:31 00:04:22 41,5 40,5 38,0 LAeq, 262 s = 40,3 dB 

Noturno 21.10.20 23:02:11 23:06:51 00:04:35 46,8 44,9 43,0 LAeq, 275 s = 45,3 dB 

R6 
Diurno 25.10.20 11:08:53 11:12:44 00:03:44 46,7 42,1 38,7 LAeq, 224 s = 43,6 dB 

Noturno 21.10.20 23:40:17 23:45:27 00:04:22 44,6 41,7 38,9 LAeq, 262 s = 42,4 dB 

R7 
Diurno 21.10.20 14:12:39 14:17:42 00:04:11 50,1 47,4 45,0 LAeq, 251 s = 48,1 dB 

Noturno 21.10.20 21:47:25 21:52:49 00:04:26 48,3 45,0 41,7 LAeq, 266 s = 46,1 dB 

* Nível de ruído equivalente ponderado em A e integrado 

--- Não foram identificados sons impulsivos 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

QUADRO 5.2.12.4.5 

CORREÇÕES APLICÁVEIS AOS RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DA 2ªC/2020 

PONTO PERÍODO LAeq / Lext KI KT KF LR 

R1 
Diurno 37,6 dB --- --- 0,0 dB 37,6 dB 

Noturno 35,5 dB --- --- 0,0 dB 35,5 dB 

R2 
Diurno 44,2 dB --- --- 0,0 dB 44,2 dB 

Noturno 38,6 dB --- --- 0,0 dB 38,6 dB 

R3 
Diurno 43,9 dB --- --- 0,0 dB 43,9 dB 

Noturno 37,9 dB --- --- 0,0 dB 37,9 dB 

R4 
Diurno 44,6 dB --- --- 0,0 dB 44,6 dB 

Noturno 46,1 dB --- --- 0,0 dB 46,1 dB 

R5 
Diurno 40,3 dB --- --- 0,0 dB 40,3 dB 

Noturno 45,3 dB --- --- 0,0 dB 45,3 dB 

R6 
Diurno 43,6 dB --- --- 0,0 dB 43,6 dB 

Noturno 42,4 dB --- --- 0,0 dB 42,4 dB 
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Continua... 

QUADRO 5.2.12.4.5 

CORREÇÕES APLICÁVEIS AOS RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DA 2ªC/2020 

PONTO PERÍODO LAeq / Lext KI KT KF LR 

R7 
Diurno 48,1 dB --- --- 0,0 dB 48,1 dB 

Noturno 46,1 dB --- --- 0,0 dB 46,1 dB 

Onde: KI – Coeficiente de correção quando for caracterizado som impulsivo; KT – Coeficiente de correção quando for caracterizado som 
tonal; KF – Coeficiente de correção informado pelo cliente quanto aos efeitos do protetor de vento; LR – Nível corrigido; --- Não foram 
identificados sons tonais ou impulsivos. 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

QUADRO 5.2.12.4.6 

RESULTADOS FINAIS DA 2ªC/2020 E LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO 

PONTO PERÍODO RUÍDO TOTAL RUÍDO RESIDUAL RUIDO ESPECÍFICO RLAeq* 

R1 
Diurno 38 dB --- --- 40 dB 

Noturno 36 dB --- --- 35 dB 

R2 
Diurno 44 dB --- --- 40 dB 

Noturno 39 dB --- --- 35 dB 

R3 
Diurno 44 dB --- --- 40 dB 

Noturno 38 dB --- --- 35 dB 

R4 
Diurno 45 dB 48 dB <45 dB 40 dB 

Noturno 46 dB 39 dB 45 dB 35 dB 

R5 
Diurno 40 dB 44 dB <40 dB 40 dB 

Noturno 45 dB 39 dB 44 dB 35 dB 

R6 
Diurno 44 dB 46 dB <44 dB 40 dB 

Noturno 42 dB 43 dB <42 dB 35 dB 

R7 
Diurno 48 dB --- --- 55 dB 

Noturno 46 dB --- --- 50 dB 

*RLAeq – Limites de níveis de pressão sonora. 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

As FIGURAS 5.2.12.4.1 e 5.2.12.4.2 apresentam graficamente os níveis médios de ruído 

obtidos nas duas campanhas de monitoramento realizadas no ano de 2020, nos períodos 

diurno e noturno. 
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FIGURA 5.2.12.4.1 – Níveis médios de ruído obtidos nas medições realizadas no período 

diurno nos pontos no entorno da Mina Saivá. 

 

 

FIGURA 5.2.12.4.2 – Níveis médios de ruído obtidos nas medições realizadas no período 

noturno nos pontos localizados no entorno da Mina Saivá. 

5.2.12.5. Análise dos resultados 

A caracterização dos níveis de ruído na área em estudo foi realizada através de medições dos 

níveis de pressão sonora próximo à receptores críticos no entorno do empreendimento. Foram 

realizadas medições nos períodos diurno e noturno em 2 (duas) campanhas de 

monitoramento, sendo que na segunda campanha, foi possível realizar medições com as 

atividades paralisadas nos pontos mais próximos da área de beneficiamento da Mina Saivá.  

Os resultados obtidos nos pontos R1 a R6 foram comparados com os limites estabelecidos 

pela Norma ABNT NBR 10151:2019 para área de residências rurais, visto que estes 

receptores estão localizados na zona rural do município de Rio Branco do Sul.  
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Já os resultados obtidos no ponto R7 foram comparados aos limites estabelecidos pela Norma 

ABNT NBR 10151:2019 para área mista, predominantemente residencial, visto que este ponto 

está localizado em uma área urbana residencial, porém, próximo de rodovia e de uma 

mineração. 

Na primeira campanha de monitoramento, realizada em julho de 2020, os níveis médios de 

ruído registrados nos pontos R1 a R3, localizados na Fazenda Inharu e próximo de residências 

no entorno da Mina Saivá, foram de 34 dB a 40 dB no período diurno e 23 dB a 31 dB no 

período noturno. As principais influências nestes pontos foram o cricrilar de grilos, pássaros, 

latidos de cães ao fundo e o cantar de galos. No ponto R1, ouvia-se ao fundo a passagem de 

veículos leves e pesados pela Rodovia Parigot de Souza. Notam-se resultados que atendem 

os limites estabelecidos pela Norma ABNT NBR 1011:2019 para área de sítios e fazendas e, 

praticamente, não há fontes de ruídos nestes locais de medição.  

O ponto R4, localizado em residência de veraneio vizinha a Mina Saivá, apresentou níveis 

médios de ruído entre 43 dB e 44 dB nos dois períodos de medição. Neste ponto, ouvia-se o 

tráfego de veículos pela Estrada Rural do Curriola e os ruídos das atividades de 

beneficiamento do minério, bem como o cricrilar de grilos e o canto de pássaros. 

Para o ponto R5, os níveis médios de ruído foram de 39 dB no período diurno e 34 dB no 

período noturno, resultados ligeiramente abaixo dos limites estabelecidos pela Norma ABNT 

NBR 10151:2019 para área de residências rurais. Neste ponto, ouvia-se o cantar de grilos e 

pássaros predominantemente. Ao fundo, ouvia-se os ruídos das atividades de beneficiamento 

na Mina Saivá.  

No ponto R6, localizado próximo à residências a sudeste do empreendimento, foi registrado 

um nível médio de ruído de 41 dB no período diurno e 34 dB no período noturno. Neste ponto 

não se ouve os ruídos das atividades desenvolvidas na Mina Saivá.  

Já o ponto R7, localizado a leste do empreendimento na área urbana de Rio Branco do Sul, 

registrou um nível médio de ruído de 54 dB no período diurno e 43 dB no período noturno. 

Este ponto apresentou influência dos ruídos provenientes do bairro, bem como o tráfego de 

veículos leves e pesados na Rodovia Parigot de Souza. 

Na segunda campanha de monitoramento, foi observado um maior nível de ruído nos pontos 

R1 a R6. Este aumento dos níveis de ruído se deve ao fato das medições ocorrerem após um 

período de chuvas e, o canto de grilos, cigarras e sapos estarem mais intensos e 

predominantes, tanto no período diurno quanto no período noturno. Outra fonte importante 

identificada na segunda campanha foi o aumento do tráfego de caminhões pela Estrada Rural 

da Curriola.  

Nesta campanha, o ponto R1 apresentou um nível médio de ruído de 38 dB no período diurno 

e 36 dB no período noturno. Os pontos R2 e R3 apresentaram níveis médios de ruído 

semelhantes. No período diurno foi registrado um valor de 44 dB e no período noturno 

resultados entre 38 dB e 39 dB. Nota-se que estes apresentaram resultados superiores aos 

limites para área de residências rurais e foram influenciados apenas pelo canto de pássaros, 

grilos e cigarras. Devido à distância destes pontos, não se ouvem os ruídos das atividades d 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

Já o ponto R4 apresentou um nível médio de ruído de 45 dB no período diurno e 46 dB no 

período noturno. Neste ponto, as principais influências obtidas foram o tráfego de veículos na 
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Estrada Rural da Curriola, bem como o canto de pássaros. Ao fundo, as atividades de 

beneficiamento foram audíveis. 

Ressalta-se que o ponto R4, apesar de estar localizado próximo à instalações de 

beneficiamento da Mina Saivá, não é uma residência com moradores fixos, se tratando de 

uma casa de veraneio, portanto para monitoramentos futuros este ponto pode ser realocado 

para próximo de residências fixas às margens da Estrada Rural do Curriola. 

No ponto R5 foi registrado um valor de 40 dB no período diurno e um nível médio de ruído de 

45 dB no período noturno. Ressalta-se que o maior resultado no período noturno se deve ao 

canto de grilos, cigarras e sapos neste ponto de monitoramento. 

O ponto R6 apresentou níveis médios de ruído entre 42 dB e 44 dB. Este ponto está localizado 

à sudeste do empreendimento e foi influenciado pelo canto de pássaros, grilos, sapos e 

cigarras. 

Já o ponto R7, localizado no bairro Madre, apresentou níveis médios de ruído de 48 dB no 

período diurno e 46 dB no período noturno. Neste ponto, as principais influências foram a 

britagem do empreendimento vizinho e ruídos provenientes do bairro, além do tráfego de 

veículos leves e pesados na Rodovia Parigot de Souza. 

Ressalta-se que os níveis médios de ruído residual, com as atividades paralisadas, medidos 

nos pontos R4 a R6 apresentaram resultados superiores aos limites estabelecidos pela Norma 

ABNT NBR 10.151:2019 para área de residências rurais. No período diurno, foram registrados 

níveis médios de pressão sonora que variaram de 44 dB a 48 dB. Já no período noturno, os 

níveis médios de ruído foram de 39 dB a 43 dB. Estes resultados indicam que nesta campanha 

de monitoramento ocorriam ruídos intensos de fontes externas.  

Em geral, pode-se observar baixos níveis de pressão sonora, sendo o tráfego de veículos 

leves e pesados pela Estrada da Curriola a principal fonte de ruído na região. Os ruídos das 

atividades na Mina Saivá não se propagam com intensidade para as áreas vizinhas, como 

pode ser visto nos resultados obtidos no entorno do empreendimento.  

Não se prevê um aumento dos níveis de ruído nos receptores críticos localizados no entorno 

da Mina Saivá, visto que as residências mais próximas dos limites do pit final da área de lavra 

e do depósito de estéril estão localizadas a mais de 1 quilômetro de distância. Não haverá 

alteração também nas instalações de britagem e peneiramento do minério, portanto, os níveis 

médios de ruído devem se manter os mesmos medidos atualmente.  

5.2.13. Níveis de vibração e pressão acústica 

Para caracterização dos níveis de vibração e pressão acústica foram utilizados os resultados 

obtidos nos monitoramentos sismográficos dos desmontes de rocha realizados pela 

VOTORANTIM CIMENTOS na Mina Saivá no período de maio a outubro de 2020.  

5.2.13.1. Pontos de monitoramento 

No QUADRO 5.2.13.1.1 são apresentadas as descrições e coordenadas dos pontos de 

monitoramento sismográfico. A localização destes pontos de monitoramento pode ser 

visualizada no DESENHO 279.0.612.2-EIA-01. 
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Ressalta-se que a partir do mês de outubro de 2020, a VOTORANTIM CIMENTOS instalou 

um sismógrafo de engenharia fixo no ponto V1, ao lado do escritório de mineração, que realiza 

medições continuamente. Desta forma, a partir de outubro de 2020, todos os desmontes de 

rocha foram medidos neste ponto de monitoramento.  

 

 

QUADRO 5.2.13.1.1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

ZONA E (m) N (m) 

V1 Escritório Mineração Saivá 22J 667.286 7.214.995 

V2 Portaria da Mina Saivá 22J 666.940 7.214.593 

V3 Portão dos Fundos/Estrada Cerro Azul 22J 668.483 7.216.238 

V4 Ponto Afonso 22J 666.443 7.214.645 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 

 

 

 

FOTO 5.1.13.1 – Estrutura para proteger o sismógrafo fixo 

instalado ao lado do escritório da mineração. 
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FOTO 5.1.13.2 – Detalhe do sismógrafo de engenharia fixo instalado ao lado escritório de 

mineração que realiza medições sismográficas continuamente. 

 

5.2.13.2. Metodologia de medição 

Para realização das medições de vibração e pressão acústica foram adotados os 

procedimentos e limites estabelecidos na Norma ABNT NBR 9.653:2005 – Guia para 

avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas. 

O monitoramento sismográfico foi realizado com sismógrafos de engenharia dotados de 

geofone composto de três condutores posicionados tri-ortogonalmente (L, T e V) e um 

microfone, com faixas de captação de velocidade de vibração de partícula e pressão acústica. 

A faixa de captação dos condutores de vibração é de até 130 mm/s por canal na faixa de 

frequência de vibração de partícula de 2 a 250 Hz e a faixa de pressão acústica é de 78 dB(L) 

a 142 dB(L).  

O geofone foi fixado ao solo e o microfone posicionado em direção ao desmonte de rocha. As 

velocidades de vibração de partícula captadas pelo geofone nas componentes vertical, 

longitudinal e transversal foram armazenadas no sismógrafo e o próprio equipamento forneceu 

a velocidade de partícula resultante. 

5.2.13.3. Legislação vigente 

Na esfera federal, a Norma ABNT NBR 9653:2018 “Guia para avaliação dos efeitos 

provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas – Procedimento” 

estabelece os limites para prevenção de danos superficiais em edificações causados por 

detonações de rocha com uso de explosivos. O QUADRO 5.2.13.3.1 apresenta os limites de 

Velocidade Vibração de Partícula – VVP por faixa de frequência e de pressão acústica 

estabelecidos na ABNT NBR 9653:2018. 
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QUADRO 5.2.13.3.1 

LIMITES ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 9653:2018 

FAIXA DE 
FREQUÊNCIA 

LIMITE DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO 
PRESSÃO 
ACÙSTICA 

4 Hz a 15 Hz 15 mm/s a 20 mm/s 

134 dB(L) 15 Hz a 40 Hz 20 mm/s a 50 mm/s 

Acima de 40 Hz 50 mm/s 

Nota: Para valores de frequência abaixo de 4 Hz deve ser utilizado como limite o critério de deslocamento de 
partícula de pico de no máximo 0,6 mm (de zero a pico) 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2019. 

 

Em caráter municipal, a Lei nº 992, de 30 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o Código de 

Posturas do Município de Rio Branco do Sul e revoga a Lei Municipal nº 433/99 e suas 

alterações, determina apenas que os desmontes de rocha devem ocorrer das 07 (sete) às 19 

(dezenove) horas e devem possuir autorização da administração pública.  

 

5.2.13.4. Resultados obtidos 

Os resultados obtidos nos monitoramentos sismográficos realizados entre os meses de maio 

a agosto de 2020 estão apresentados no QUADRO 5.2.13.4.1. No QUADRO 5.2.13.4.2 são 

apresentados os resultados obtidos nas medições realizadas entre os meses de outubro e 

novembro de 2020 no ponto fixo, instalado ao lado do escritório da mineração. 
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QUADRO 5.2.13.4.1 

RESULTADOS DOS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO ACÚSTICA 

MÊS DATA PONTO 

VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO 

PRESSÃO 
ACÚSTICA 

dB(L) 

LONGITUDINAL TRANSVERSAL VERTICAL 
RESULTANTE 

(mm/s) VPP 
(mm/s) 

Frequência 
(Hz) 

VPP 
(mm/s) 

Frequência 
(Hz) 

VPP 
(mm/s) 

Frequência 
(Hz) 

MAIO 

18.05.20 
(17:03h) 

V3 0,765 13,00 0,560 11,00 0,788 16,00 0,892 119 

20.05.20 
(16:55h) 

V1 1,308 11,00 0,733 7,30 1,080 11,00 1,582 115 

20.05.20 
(16:57h) 

V1 4,169 10,00 3,074 24,00 3,224 9,30 5,168 114 

JUNHO 

05.06.20 
(16:36h) 

V4 0,859 8,10 0,749 21,00 0,449 6,40 0,993 102 

23.06.20 
(16:39h) 

V2 1,135 21,00 1,829 37,00 1,056 34,00 1,977 109 

23.06.20 
(16:53h) 

V2 0,520 32,00 0,812 43,00 0,678 12,00 0,912 118 

26.06.20 
(16:41h) 

V3 4,619 32,00 3,279 37,00 1,553 37,00 5,138 101 

26.06.20 
(16:43h) 

V3 2,499 37,00 1,663 39,00 1,545 7,80 2,744 108 

30.06.20 
(16:40h) 

V3 0,796 28,00 1,127 37,00 0,662 37,00 1,197 109 

30.06.20 
(16:42h) 

V3 0,457 27,00 0,536 30,00 0,497 32,00 0,714 102 

30.06.20 
(17:10h) 

V3 2,569 2,40 4,611 2.4 0,055 24,00 5,263 104 

JULHO 

03.07.30 
(16:49h) 

V3 3,105 30,00 2,759 28,00 0,662 26,00 3,537 103 

03.07.20 
(17:13h) 

V3 2,089 34,00 3,563 32,00 1,040 24,00 3,971 111 

09.07.20 
(16:39h) 

V3 0,985 47,00 1,033 51,00 1,056 34,00 1,467 114 

14.07.20 
(16:35h) 

V3 0,891 23,00 1,143 37,00 1,726 30,00 1,847 111 

21.07.20 
(16:37h) 

V2 4,682 73,00 6,849 43,00 2,979 43,00 7,159 105 

24.07.20 
(16:45h) 

V3 0,772 34,00 0,812 11,00 0,567 8,30 1,013 107 

30.07.20 
(16:43h) 

V3 3,279 11,00 4,043 26,00 1,561 9,80 4,709 110 

AGOSTO 

03.08.20 
(16:47h) 

V3 4,272 24,00 3,326 13,00 2,270 14,00 4,327 106 

06.08.20 
(16:37h) 

V3 0,875 30,00 0,812 9,80 0,694 11,00 0,988 96 

06.08.20 
(16:39h) 

V3 0,426 27,00 0,623 7,00 0,615 7,00 0,773 108 

10.08.20 
(16:39h) 

V3 0,812 10,00 0,954 11,00 0,623 10,00 1,054 111 

10.08.20 
(16:41h) 

V3 2,128 21,00 1,742 13,00 1,190 9,30 2,229 112 

14.08.20 
(16:39h) 

V3 0,725 32,00 0,772 34,00 0,434 26,00 0,900 97 

14.08.20 
(16:43h) 

V3 2,254 32,00 2,049 30,00 1,167 32,00 3,141 111 

17.08.20 
(16:31h) 

V3 1,198 28,00 0,906 17,00 0,686 8,40 1,258 111 

Norma ABNT NBR 9653:2018 15 --- 15 --- 15 --- --- 134 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 
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QUADRO 5.2.13.4.2 

RESULTADOS DOS NÍVEIS DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO ACÚSTICA – PONTO FIXO 

MÊS DATA PONTO 

VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO 

PRESSÃO 
ACÚSTICA 

dB(L) 

LONGITUDINAL TRANSVERSAL VERTICAL 
RESULTANTE 

(mm/s) VPP 
(mm/s) 

Frequência 
(Hz) 

VPP 
(mm/s) 

Frequência 
(Hz) 

VPP 
(mm/s) 

Frequência 
(Hz) 

OUTUBRO 

02.10.20 
(16:36h) 

V1 1,702 8,50 1,001 11,90 1,237 12,50 1,907 117 

02.10.20 
(16:38h) 

V1 0,386 10,40 0,441 9,30 0,528 10,20 0,569 131 

07.10.20 
(16:52h) 

V1 1,584 9,00 1,001 7,90 1,285 10,00 1,738 119 

07.10.20 
(16:54h) 

V1 2,806 9,80 1,931 10,20 1,379 9,10 2,814 120 

07.10.20 
(17:03h) 

V1 0,300 17,10 0,221 7,40 0,229 7,90 0,338 133 

13.10.20 
(16:40h) 

V1 5,549 11,10 4,485 5,20 4,784 9,30 7,969 116 

13.10.20 
(16:45h) 

V1 0,276 7,10 0,213 7,10 0,244 7,80 0,332 117 

16.10.20 
(16:33h) 

V1 0,891 6,80 0,765 5,60 0,512 4,00 0,990 120 

16.10.20 
(16:36h) 

V1 6,093 20,00 6,495 20,00 5,415 14,00 7,793 121 

21.10.20 
(16:56h) 

V1 1,750 6,50 1,529 6,30 0,946 10,20 1,874 108 

21.10.20 
(16:59h) 

V1 1,356 6,90 1,505 7,50 1,450 10,40 1,801 131 

21.10.20 
(17:03h) 

V1 0,378 8,70 0,363 8,30 0,315 10,00 0,486 130 

23.10.20 
(16:37h) 

V1 1,718 9,30 1,182 9,10 1,167 9,70 2,019 109 

23.10.20 
(16:50h) 

V1 0,544 8,50 0,363 9,70 0,370 8,70 0,603 112 

27.10.20 
(16:44h) 

V1 0,686 8,50 0,560 5,80 0,623 10,90 0,880 117 

27.10.20 
(16:46h) 

V1 1,324 9,00 1,214 6,80 0,969 10,70 1,611 119 

30.10.20 
(16:40h) 

V1 8,197 7,00 8,079 6,60 7,425 10,40 10,495 120 

30.10.20 
(16:41h) 

V1 0,749 7,10 0,780 9,70 0,591 9,10 1,021 113 

NOVEMBRO 

03.11.20 
(16:34h) 

V1 1,671 6,90 1,040 7,10 0,646 11,40 1,789 116 

03.11.20 
(16:36h) 

V1 1,277 9,50 1,316 6,20 1,001 9,00 1,795 114 

06.11.20 
(16:38h) 

V1 5,738 8,50 2,309 6,20 2,112 8,40 5,864 125 

06.11.20 
(16:40h) 

V1 6,203 12,50 4,556 9,50 5,714 12,50 7,625 117 

10.11.20 
(16:40h) 

V1 2,246 9,10 4,240 7,20 2,680 10,40 4,555 120 

10.11.20 
(16:43h) 

V1 3,405 9,10 1,931 7,90 1,718 11,60 3,378 115 

10.11.20 
(16:51h) 

V1 0,717 7,20 0,489 7,60 0,481 11,10 0,747 119 

13.11.20 
(16:39h) 

V1 1,616 8,00 1,182 10,20 1,434 9,30 2,163 126 

13.11.20 
(16:41h) 

V1 1,403 8,80 1,080 8,00 0,733 13,80 1,437 115 

17.11.20 
(16:38h) 

V1 1,427 9,00 0,796 6,50 1,033 9,10 1,463 119 

17.11.20 
(16:41h) 

V1 1,529 8,50 1,411 9,30 1,955 11,90 2,390 129 

Norma ABNT NBR 9653:2018 15 --- 15 --- 15 --- --- 134 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 
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5.2.13.5. Análise dos resultados 

Os resultados obtidos nos monitoramentos sismográficos realizados entre os meses de maio 

a novembro de 2020 revelam que os níveis de vibração e pressão acústica gerados nos 

desmontes de rocha não se propagam com intensidade para áreas vizinhas e atendem 

plenamente os limites estabelecidos pela Norma ABNT NBR 9653:2018.  

Para uma frequência de até 15 Hz, o maior valor de velocidade de vibração de partícula de 

pico foi de 8,197 mm/s, na componente longitudinal, no monitoramento realizado no dia 30 de 

outubro, ou seja, muito abaixo do limite de 15 mm/s estabelecido pela legislação vigente. 

Ressalta-se que níveis de vibração acima de 4 mm/s ocorrem esporadicamente e que este 

resultado mais elevado ocorreu pontualmente no ponto V1 quando o desmonte de rocha foi 

muito próximo do escritório da mineração, justificando esses resultados obtidos. 

Nota-se que nos pontos V2 e V4, localizados na Portaria da Mina Saivá e em residência 

vizinha, os resultados obtidos dos níveis de vibração foram inferiores a 2 mm/s nas três 

componentes do sismógrafo.  

No caso da pressão acústica, todos os desmontes de rocha apresentaram resultados abaixo 

do limite de 134 dB(L) estabelecido pela Norma ABNT NBR 9653:2018., sendo que, em geral, 

foram registrados níveis abaixo de 120 dB(L). Vale destacar que os maiores níveis de pressão 

acústica medidos ocorreram no ponto V1, escritório da mineração, ou seja, próximo das 

frentes de lavra.  

Todos estes resultados demonstram o correto plano de fogo adotado pela VOTORANTIM 

CIMENTOS nos desmontes de rocha realizados na Mina Saivá.  

Verifica-se também, que em atendimento à lei municipal nº 992/2013, todos os desmontes 

ocorrem a partir das 16:30 horas e não ultrapassam o horário das 17:30 horas, respeitando o 

período previsto em lei em que os desmontes de rocha devem ocorrer até às 19:00 horas. 

A seguir é apresentado o prognóstico dos níveis de vibração e pressão acústica elaborado a 

partir dos resultados obtidos nos monitoramentos e das cargas máximas por espera, prevendo 

se os níveis de vibração e pressão acústica gerados nos desmontes de rocha para a 

ampliação da área de lavra serão mantidos abaixo dos limites estabelecidos pela Norma ABNT 

NBR 9653:2018, principalmente nas residências vizinhas ao empreendimento.  

5.2.13.6. Prognóstico da vibração e pressão acústica 

Para uma estimativa da magnitude dos níveis de vibração em pontos receptores situados a 

diferentes distâncias da mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS pode-se fazer uso de uma 

relação empírica que correlaciona a velocidade de partícula com a distância. O USBM (United 

States Bureau of Mines) estabelece a seguinte relação para determinação da velocidade de 

partícula: 

𝑉𝑝 = 𝐾 (
𝐷

√𝑄
)

−𝑏

 Equação 1 

 

onde: 𝑉𝑝 - velocidade de partícula de pico (mm/s) 

 𝐷 - distância da detonação ao ponto de medição (m) 
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 𝑄 - carga máxima por espera (kg) 

 𝐾 - fator do local 

 𝑏 - fator do local 

 

Os fatores k e b são constantes referentes à transferência de energia do explosivo ao maciço 

e à atenuação em decorrência de características da rocha, que devem, portanto, ser 

determinados estatisticamente por monitoramentos sismográficos na área de lavra em estudo 

e seu entorno. A razão 𝐷/√𝑄 é conhecida como distância escalonada. 

A partir dos monitoramentos sismográficos efetuados durante o ano de 2020, foram obtidas 

as constantes K e b da equação 2: 

 

𝑉𝑝 = 168,47 (
𝐷

√𝑄
)

−1,221

 Equação 2 

 

onde: 𝑉𝑝 - velocidade de partícula de pico (mm/s) 

 𝐷 - distância do local do desmonte de rocha (m) 

 𝑄 - carga máxima por espera (kg) 

 

Para uma estimativa dos níveis de pressão acústica em função da carga máxima por espera 

e distância, a quantidade dados apresentados nos QUADROS 5.2.13.4.1 e 5.2.13.4.2 foi 

insuficiente para a obtenção de uma equação com boa correlação em decorrência da 

influência de barreiras na propagação das ondas sonoras (como as bancadas da cava, 

topografia, influência de condições meteorológicas etc.). 

Desta forma, pode-se utilizar a equação 3 (McKENZIE, 1993) 

 

𝐿𝑝 = 164,4 − 24𝑙𝑜𝑔 (
𝐷

√𝑄3 )  Equação 3 

 

onde: 𝐿𝑝 - nível de pressão acústica (dBL) 

 𝐷 - distância do local do desmonte de rocha (m) 

 𝑄 - carga máxima por espera (kg) 

 

A partir das equações 2 e 3 foi feito o prognóstico dos níveis de vibração e pressão acústica 

para diferentes distâncias da área da mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS considerando 

planos de fogo com cargas máximas por espera (CME) de 300, 400 e 500 kg, sintetizados no 

QUADRO 5.2.13.6.1. 
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QUADRO 5.2.13.6.1 

PROGNÓSTICO DAS VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE PICO  
E DOS NÍVEIS DE PRESSÃO ACÚSTICA DE PICO 

Distância 
CME = 300 kg CME = 400 kg CME = 500 kg 

Vp (mm/s) P (dBL pico) Vp (mm/s) P (dBL pico) Vp (mm/s) P (dBL pico) 

200 8,5 129 10,1 130 11,6 131 

300 5,2 125 6,2 126 7,1 127 

400 3,6 122 4,3 123 5,0 124 

500 2,8 119 3,3 120 3,8 121 

600 2,2 118 2,6 119 3,0 119 

700 1,8 116 2,2 117 2,5 118 

800 1,6 115 1,9 116 2,1 116 

900 1,4 113 1,6 114 1,8 115 

1000 1,2 112 1,4 113 1,6 114 

1100 1,1 111 1,3 112 1,4 113 

1200 1,0 110 1,1 111 1,3 112 

1300 0,9 109 1,0 110 1,2 111 

1400 0,8 109 0,9 110 1,1 110 

1500 0,7 108 0,9 109 1,0 110 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

As edificações urbanas mais próximas ao limite da área de lavra da Mina Saivá, conforme 
DESENHO 279.0.612.2-EIA-01, estão a aproximadamente 800 m de distância (ponto V4 de 
monitoramento sismográfico, cujas coordenadas estão no QUADRO 5.2.13.4.1, a oeste da 
cava. 

A leste do limite da cava da Mina Saivá a edificação mais próxima, na borda da mancha urbana 
de Rio Branco do Sul, está a 900 m de distância. 

Já a sudeste do limite da cava da Mina Saivá a edificação mais próxima está a 
aproximadamente 300 m de distância. 

Os dados referentes aos monitoramentos sismográficos efetuados durante o ano de 2020, 
apresentados nos QUADROS 5.2.13.4.1 e 5.2.13.4.1, mostram que as cargas máximas por 
espera utilizadas variaram entre 50 kg e 470 kg, com média de 300 kg. 

O prognóstico obtido pelas equações 2 e 3, cujos resultados estão apresentados no QUADRO 
5.2.13.4.1, indicam velocidades de vibração de partícula de pico inferiores a 15 mm/s e níveis 
de pressão acústica inferiores a 134 dB(L) pico para distâncias iguais ou superiores a 200 m 
de distância do limite da cava da Mina Saivá, mesmo para uma carga máxima por espera de 
500 kg, atendendo aos limites estabelecidos pela Norma ABNT NBR 9653:2018. 

Conclui-se, desta forma, que o plano de fogo adotado pela VOTORANTIM CIMENTOS para 
desmontes de rocha na Mina Saivá pode continuar sendo executado para o avanço da lavra 
sem causar danos às estruturas das edificações do entorno. 

O monitoramento sismográfico dos desmontes de rocha por meio de sismógrafos de 
engenharia possibilitará acompanhar os valores de vibração e pressão acústica, permitindo à 
VOTORANTIM CIMENTOS efetuar eventuais ajustes no plano de fogo no caso dos níveis de 
vibração e pressão acústica apresentarem-se acima dos limites estabelecidos pela Norma 
ABNT NBR 9653:2018.  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 355 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

5.3. MEIO BIÓTICO – FLORA 

5.3.1. Flora regional 

A nomenclatura oficial utilizada para classificar os ecossistemas e a vegetação do Brasil é 

baseada no Mapa de Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil (IBGE, 2019) e no Mapa 

de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), resultados da parceria entre o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE e o Ministério do Meio Ambiente – MMA. De acordo com essa 

nomenclatura, a vegetação brasileira se divide em Biomas, conceituado como conjunto de 

vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e 

identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história 

compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. Assim, o 

território brasileiro foi dividido em seis biomas continentais, a saber: Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. 

Neste contexto, a Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS, no estado do 

Paraná, localiza-se em região de domínio do Bioma Mata Atlântica, conforme dispõe o Mapa 

de Biomas e Sistema Costeiro-Marinho do Brasil (IBGE, 2019) (FIGURA 5.3.1.1). 

De acordo com o “Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428/06”, segundo o Decreto 

nº 6.660/08 (IBGE, 2008), elaborado com base nos Mapas de Biomas e de Vegetação do 

Brasil (IBGE, 2004), a Mata Atlântica abrangia originalmente 1.309.736 km² ou 15% do 

território brasileiro. Seus limites originais contemplavam inteiramente os estados do Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e 98% do Paraná, além de porções dos estados de 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Em razão de todo o processo de degradação desde os tempos extrativistas da colonização do 

Brasil, a Mata Atlântica sofreu uma intensa fragmentação, que a reduziu a 12,4% de sua 

cobertura original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 2020). 

Mesmo em reduzida distribuição atual, a Mata Atlântica é um dos mais ricos biomas em termos 

de biodiversidade do planeta, conservando parcelas significativas da diversidade de fauna e 

flora e um dos maiores níveis de endemismo do mundo (MITTERMEIER et al., 2004). De 

acordo com Milaré (2011), 55% das espécies arbóreas e 40% das espécies não arbóreas são 

endêmicas, assim como 70% de bromélias e orquídeas e 64% das palmeiras. Estima-se que 

8 mil espécies vegetais sejam endêmicas da Mata Atlântica. Até mesmo se comparada com a 

Floresta Amazônica, a Mata Atlântica apresenta, proporcionalmente ao seu tamanho, maior 

diversidade biológica (BRASIL, 2010). 

Em virtude de sua elevada riqueza biológica, endemismos e níveis de ameaça, a Mata 

Atlântica foi considerada um dos hotspots mundiais, ou seja, uma das prioridades para a 

conservação de biodiversidade em todo o mundo (MYERS et al., 2000). 

No espaço territorial brasileiro que representa o domínio da Floresta Atlântica, foram 

agrupadas áreas semelhantes do ponto de vista da paisagem, mas que abrangem diferentes 

tipos vegetacionais. De acordo com o “Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428/06” (IBGE, 

2008), o domínio do Bioma Mata Atlântica contempla as configurações originais das 

formações florestais e ecossistemas associados, que se distinguem tanto em aspectos 

fisionômicos quanto florísticos, a saber: Florestas Ombrófila Densa; Ombrófila Mista; 

Ombrófila Aberta; Estacional Semidecidual; Estacional Decidual; campos de altitude; áreas 
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das formações pioneiras (conhecidas como manguezais, restingas, campos salinos e áreas 

aluviais); refúgios vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos de altitude interioranos e 

encraves florestais (representados por disjunções das Florestas Ombrófila Densa, Ombrófila 

Aberta, Estacional Semidecidual e Estacional Decidual); áreas de estepe, savana e savana-

estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas.  

As tipologias de vegetação sujeitas ao regime jurídico dado à Mata Atlântica, conforme 

previsto na Lei Federal nº 11.428/06, e no Decreto Federal nº 6.660/08, são aquelas que 

ocorrem integrantes no Bioma, bem como as disjunções vegetais existentes no Nordeste 

brasileiro ou em outras regiões, quando abrangidas em Resoluções do CONAMA específicas 

para cada estado. 

No estado do Paraná, de acordo com informações do “Atlas dos Remanescentes Florestais 

da Mata Atlântica, no período 2018 a 2019”, que utiliza como referência o “Mapa da Área de 

Aplicação da Lei da Mata Atlântica” para o mapeamento das formações naturais e 

monitoramento do desflorestamento, os limites originais do Bioma Mata Atlântica abrangem 

área de 196.378,95 km², correspondente a aproximadamente 99% da área total do estado, de 

199.307,68 km² (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 2020). 

Atualmente os remanescentes de Mata Atlântica no Paraná representam 13,1% 

(2.568.208 ha), incluindo os remanescentes florestais (Florestas Ombrófilas e Estacionais – 

2.318.034 ha) e remanescentes naturais não florestais (Apicum – 168 ha, Campos Naturais – 

28.199 ha, Restinga Herbácea – 798 ha, Restinga Arbórea – 99.984 ha, Vegetação de Várzea 

– 86.155 ha e Mangue – 35.196 ha) (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 2020). 

Entre as principais ameaçadas à Mata Atlântica no estado do Paraná, estão a especulação 

imobiliária, a fumicultura, a exploração madeireira ilegal e o avanço da agricultura 

representada pelos sistemas monocultores como soja e cana (CAMPALINI & SCHAFFER, 

2010). 

São reconhecidas no estado do Paraná cinco regiões fitogeográficas de acordo com IBGE 

(1992), Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual, 

Estepe (Campos de Altitude) e Savana (Cerrado). Ocorrem ainda formações pioneiras de 

dunas e restingas ao longo da costa Atlântica, manguezais, várzeas e refúgios vegetacionais, 

bem como áreas de tensão ecológica nas transições entre os diferentes tipos vegetacionais 

(RODERJAN et al., 1993, 2002; CAMPALINI & SCHAFFER, 2010). As condições singulares 

do estado do Paraná na questão de solo, clima e geomorfologia proporcionaram uma grande 

diversidade fitogeográfica, formada de florestas de vários tipos e também formações 

arbustivas e herbáceas (RODERJAN et al., 2002). 

De acordo com o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), o município de Rio Branco do 

Sul está localizado em Área de Tensão Ecológica (contato entre tipos de vegetação) na forma 

de ecótono entre a Savana e a Floresta Ombrófila Mista, ocorrendo uma mistura florística 

entre estes tipos de vegetação (FIGURA 5.3.1.2). 

A área de estudo, localiza-se no Planalto de Curitiba, compartimento onde predominam áreas 

florestais e onde se encontra também o limite oriental de distribuição da Araucaria angustifolia, 

que praticamente domina a copa das florestas nesta região, pela formação de um estrato 

emergente característico. No entanto, por sua proximidade com a Serra do Mar, a composição 

da Floresta com Araucária no Primeiro Planalto recebe uma forte influência das espécies da 

Floresta Atlântica, especialmente daquelas típicas das porções mais altas da Serra do Mar. 
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A Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Floresta com Araucária ou Pinheiral 

(IBGE, 2012), encontra-se distribuída principalmente no planalto sul-brasileiro, ocorrendo nos 

estados da região sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), além de áreas 

disjuntas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, no reverso da Serra do 

Mar e de Paranapiacaba, e em altitudes acima dos 1.500 m na Serra da Mantiqueira, Bocaina 

e Itatiaia (SANQUETTA & MATTEI 2006, MEIRELES 2009, KRONKA et al. 2005), cobrindo 

uma área de aproximadamente 200.000 km² (KOCH, 2002). Esta formação é única no mundo, 

só existindo na América do Sul (VELOSO et al., 1991). 

Esta floresta é um tipo de vegetação do Planalto Meridional, onde ocorria com maior 

frequência, apresentando disjunções florísticas em refúgio situados nas Serras do Mar e 

Mantiqueira, muito embora no passado tenha se expandido bem mais ao norte, porque a 

família Araucariaceae apresentava dispersão paleogeográfica, que sugere ocupação bem 

diferente da atual. Constatou-se recentemente a ocorrência de fósseis (fragmentos de caules) 

em terrenos juracretácicos na Região Nordeste brasileira, evidenciando que dentro da 

“plataforma brasileira” encontravam-se Coniferales, pois tais fósseis são também encontrados 

em pontos isolados da borda sul do Planalto Meridional, como por exemplo, em Santa Maria 

da Boca do Monte, no estado do Rio Grande do Sul. Como o vulcanismo iniciado no Jurássico 

e terminado no Cretáceo é considerado fator de despovoamento vegetal do Planalto 

Meridional, parece válida a hipótese de que Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, atualmente 

aí existente, tenha se disseminado através do “Escudo Atlântico” que se achava unido à 

grande plataforma afro-brasileira no Paleozóico. 

Este tipo de vegetação ocorre sob um clima ombrófilo, com temperatura média de 18º C, mas 

com alguns meses bastante frios, ou seja, 3 a 6 meses, com médias inferiores aos 15º C. As 

formações arbóreas do Planalto Meridional refletem situações específicas de duas floras que 

aí se encontram: a Tropical Afro-Brasileira e a Temperada Austro-Brasileira, tendo a Araucaria 

angustifolia como espécie caracterizadora. A estrutura é bastante variada, constituída por 

adensamentos onde se destacam Ocotea e Nectandra e agrupamentos pouco desenvolvidos 

com predomínio de Podocarpus lambertii (pinheirinho), Drimys brasiliensis (casca-d’anta), 

Capisicondendron dinisii (pimenteira) e Illex spp. (erva-mate). Seus dominantes tendem ao 

gregarismo, como por exemplo, a coniferales Araucaria angustifolia e as Lauraceae Nectandra 

e Ocotea porosa (imbuia). 

A composição florística deste tipo de vegetação, dominado por gêneros primitivos como 

Drymis e Araucaria (Australásicos) e Podocarpus (afro-asiático), sugere, em face da altitude 

e da latitude do Planalto Meridional, uma ocupação recente a partir de Refúgios Alto-

Montanos. 

No Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), a Floresta Ombrófila Mista é representada por 

dois grupos de formação, a saber: Montana e Alto-Montana. Neste contexto, de acordo com 

as cotas altimétricas da área de estudo, que varia de aproximadamente 850 a 1.000 m, os 

fragmentos florestais remanescentes na região caracterizam-se por Floresta Ombrófila Mista 

Montana (IBGE 2012). 

Em sua distribuição original, a Floresta Ombrófila Mista recobria cerca de 200.000 km², 

ocupando 40% da superfície do estado do Paraná, 31% de Santa Catarina e 25% do Rio 

Grande do Sul, além de estar representada por manchas esparsas no sul de São Paulo, onde 

ocupava 3% do território, e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%) (KLEIN, 1960). 
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No entanto, ao longo do processo histórico de ocupação do sul do Brasil, principalmente a 

partir de 1885, após a construção da estrada de ferro e da estrada da Graciosa em 1873, que 

interligou o planalto ao litoral, a exploração madeireira se intensificou, culminando com a 

intensa atividade agropecuária e, posteriormente, com a atividade silvicultural com espécies 

exóticas, passando por diferentes ciclos econômicos, reduzindo a cobertura florestal. Assim, 

atualmente estima-se que no estado do Paraná restem aproximadamente 0,8% de Floresta 

Ombrófila Mista em bom estado de preservação, protegida em unidades de conservação 

(CAMPALINI & SCHAFFER, 2010). 

 

 

 

FOTO 5.3.1.1 – Trecho de um fragmento de Floresta Ombrófila 

Mista em Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. 
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FIGURA 5.3.1.1 – Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 2004).  
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FIGURA 5.3.1.2 – Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004).  
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5.3.2. Flora local 

A determinação da cobertura vegetal nativa ocorrente na área de estudo foi inicialmente 

realizada com auxílio de imagem de satélite de alta resolução e a partir do levantamento 

bibliográfico das formações vegetais típicas da região. 

Posteriormente a esta etapa, entre os dias 24 de agosto à 06 de setembro de 2020, foi 

realizada campanha de campo, por equipe técnica composta pelos engenheiros florestais 

Felipe Rafael Urban Terossi e Luis Paulo Infante Figueiredo, e pelos biólogos Yvan Rocha 

Arbex e Athos Geraldo da Silva, nas áreas previstas para intervenção ambiental, objetivando: 

 Caracterizar as fisionomias da paisagem previamente identificadas em imagem de 

satélite, mediante o levantamento em cada uma das áreas pré-determinadas em 

gabinete, para confirmação e descrição detalhada de suas características; 

 Realizar levantamentos florístico e fitossociológico, bem como levantamento de 

árvores nativas isoladas; 

 Classificar os estágios sucessionais da vegetação nativa ocorrente nas áreas previstas 

de ampliação, de interesse da VOTORANTIM CIMENTOS, e que serão objeto de 

supressão vegetal; 

 Identificar as espécies ocorrentes nas áreas e conhecer suas relações quantitativas, a 

fim de caracterizar a cobertura vegetal nativa e exótica ocorrente nas áreas previstas 

de ampliação da lavra e do depósito controlado de estéril; 

 Orientar o planejamento da ampliação das atividades de lavra e de deposição do estéril 

do empreendimento, de forma a reduzir ou evitar impactos negativos sobre a vegetação 

local;  

 Sugerir medidas mitigadoras e compensatórias aos impactos ambientais sobre a flora; 

 Elaborar o Mapa de Uso e Ocupação do Solo (DESENHO 279.0.612.2-EIA-02). 

Para implantação do empreendimento minerário haverá necessidade de supressão de 

cobertura vegetal nativa, para uso alternativo do solo, dos quais 25,93 ha se encontram em 

estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, 74,12 ha em estágio que varia de médio a 

avançado de regeneração, bem como 0,28 ha de reflorestamento de araucária. Além disso, 

será necessário o corte de 26 exemplares arbóreos nativos isolados e a intervenção em 

11,50 ha de Áreas de Preservação Permanente – APPs de cursos d’água naturais. 

A seguir são apresentadas as diferentes fitofisionomias vegetacionais identificadas na Área a 

ser Diretamente Afetada – ADA pela ampliação do empreendimento minerário. Para melhor 

compreensão dessas diferentes fitofisionomias, estas foram divididas e detalhadas, conforme 

apresentado a seguir. 

5.3.2.1. Área de implantação da Mina Argila 853 

A área pretendida pela VOTORANTIM CIMENTOS para implantação da futura Mina Argila 853 
se encontra ocupada por pastagem há mais de 40 anos. Atualmente, a cobertura vegetal 
ocorrente na área é típica de campo antrópico, composta essencialmente por plantas 
herbáceas e arbustivas invasoras. 
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Predominam atualmente na área a espécie arbustiva Baccharis calvescens (alecrim) e 
Urochloa decumbens (capim-braquiária), sendo também identificadas outras espécies 
arbustivas como Baccharis crispa (carqueja-amargosa), Lantana fucata (camará), dentre 
outras, em menor proporção. 

Entremeado a essa vegetação com fisionomia herbáceo/arbustiva podem ser indetificados 
exemplares arbóreos isolados de espécies nativas vivas como Machaerium brasiliense 
(jacarandá-do-campo), Campomanesia xanthocarpa (guabiroba), Luehea divaricata (açoita-
cavalo), Myrsine coriacea (capororoca), Pimenta pseudocaryophyllus (cravo-do-mato), 
Schinus terebinthifolia (aroeira-pimenteira), Matayba elaeagnoides (camboatá-branco), além 
de algumas árvores mortas em pé e indivíduos da espécie exótica Hovenia dulcis (uva-do-
japão). 

O detalhamento dos exemplares arbóreos nativos isolados identificados na área pretendida 
para implantação da futura Mina Argila 853 é apresentado mais adiante, no item 5.3.5. 

 

  

FOTO 5.3.2.1.1 – Área pretendida para 
implantação da Mina Argila 853, colonizada pela 
espécie arbustiva Baccharis calvescens 
(alecrim). 

FOTO 5.3.2.1.2 – Trecho da área pretendida 

para implantação da Mina Argila 853, 

colonizada pela espécie arbustiva Baccharis 
calvescens (alecrim). 

 

  

FOTO 5.3.2.1.3 – Subarbusto da espécie 
Baccharis crispa (carqueja-amargosa) que 
compõe a vegetação de campo antrópico. 

FOTO 5.3.2.1.4 – Arbusto da espécie Lantana 
fucata (camará) que compõe a vegetação de 
campo antrópico. 
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FOTO 5.3.2.1.5 – Fezes de animais de criação 
na área de campo antrópico. 

FOTO 5.3.2.1.6 – Exemplar arbóreo nativo 
isolado identificado em meio a área de campo 
antrópico. 

5.3.2.2. Áreas de implantação das Minas Saivá e Filito Itacuri e de implantação 

da Mina Filito DCE 

Nas áreas pretendidas pela VOTORANTIM CIMENTOS para ampliação da Mina Saivá e da 

Mina Filito Itacuri, bem como de implantação da futura Mina Filito DCE, o uso do solo é 

predominante caracterizado por fragmentos de vegetação secundária nativa nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, conforme critérios e 

parâmetros da Resolução CONAMA nº 02/94, que define formações vegetais primárias e 

estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar os procedimentos 

de licenciamento de exploração da vegetação nativa no estado do Paraná. 

Em menor proporção, são identificadas áreas de campo antrópico, solo exposto e áreas já 

ocupadas pelo empreendimento minerário e um pequeno reflorestamento de Araucaria 

angustifolia (araucária). 

O detalhamento das fisionomias de vegetação ocorrentes nas áreas pretendidas para 

ampliação do empreendimento minerário é apresentado a seguir: 

 Campo antrópico 

As áreas caracterizadas por campo antrópico caracterizam-se por áreas espontaneamente 

colonizadas por plantas herbáceas, incluindo invasoras ruderais, em associação a arbustos 

de espécies nativas e exóticas. Esse tipo de vegetação ocupa principalmente as áreas 

periféricas da ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri, bem taludes e bermas do depósito 

de estéril e áreas de supressão autorizadas e já manejadas. 

Essa vegetação com fisionomia herbáceo/arbustiva, que não configura como vegetação 

campestre natural, é composta predominantemente por espécies gramíneas como Urochloa 

decumbens (capim-braquiária), Melinis minutiflora (capim-gordura), Panicum maximum 

(capim-colonião), sendo presenciados arbustos e subarbustos dos gêneros Baccharis spp. 

(alecrim), Chromolaena spp. (cambará), Vernonanthura polyanthes (assa-peixe), Miconia spp. 

(pixiricas) e samambaias como Pteridium esculentum (samambaia-de-barranco), dentre 

outras. 
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 Reflorestamento de araucárias 

Na porção nordeste da área de ampliação de lavra, ao lado da atual Mina Filito Itacuri, 

constata-se a presença de um plantio de Araucaria angustifolia (araucária) que ocupa uma 

área de 0,28 ha. 

As araucárias que compõem esse reflorestamento apresentam diâmetro médio de pouco 

menos de 33 cm e altura total média de 14 m, sendo estimados cerca de 200 exemplares 

plantados. 

Neste trecho de área, o estrato inferior é dominado por plantas herbáceas, com destaque para 

Paspalum virgatum (capim-navalha), sendo também identificados diversos exemplares da 

espécie de hábito dracenóide Cordyline spectabilis (capim-de-anta) de pequeno porte. 

Entremeados a essa fisionomia herbáceo/arbustiva foram indentificados alguns poucos 

exemplares jovens de espécies arbóreas, representados pelas espécies Machaerium 

stipitatum (sapuvinha), Inga marginata (ingá-mirim) e Machaerium hirtum (bico-de-pato), 

entretanto, essa vegetação não gera produto lenhoso. 

  

FOTO 5.3.2.2.1 – Em destaque, ao fundo, do 
plantio de araucárias implantado preteritamente, 
adjacente a porção leste da Mina Filito Itacuri. 

FOTO 5.3.2.2.2 – Plantio de araucárias 
implantado preteritamente, situado na área 
pretendida para ampliação da Mina Saivá. 

  

FOTO 5.3.2.2.3 – Interior do plantio de 
araucárias. Destaca-se o estrato inferior 
composto por vegetação com fisionomia 
herbáceo/arbustiva. 

FOTO 5.3.2.2.4 – Estrato inferior do bosque de 
araucárias, representado vegetação com 
fisionomia herbáceo/arbustiva. 
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 Vegetação secundária nativa em estágio inicial de regeneração 

Os trechos de área ocupados por vegetação nativa em estágio inicial de regeneração do 

Bioma Mata Atlântica, segundo critérios e parâmetros da Resolução CONAMA nº 02/94, 

apresentam, em geral, fisionomia que varia de savânica a florestal baixa. 

Nestes trechos de área as plantas lenhosas formam um único estrato com cobertura 

predominantemente aberta, cuja vegetação é composta por arbustos e árvores com altura 

total média inferior a 7,0 m. A distribuição diamétrica das formas lenhosas apresenta pequena 

amplitude, com predomínio de pequenos diâmetros, sendo o diâmetro médio dos fustes de 

8,2 cm e a área basal média de 16,45 m²/ha. 

A diversidade biológica da vegetação é reduzida, com dominância de poucas espécies 

lenhosas indicadoras, predominando espécies heliófitas e típicas de estágios iniciais de 

sucessão ecológica, tais como: Baccharis oblongifolia (vassoura), Clethra scabra (guaraperê), 

Cordyline spectabilis (capim-de-anta), Mimosa scabrella (bracatinga), Myrsine coriacea 

(capororoca), Myrsine umbellata (capororocão), Piptocarpha axillaris (vassourão-preto) e 

Pleroma sellowianum (quaresma). Em menor proporção, podem ser identificados indivíduos 

de espécies como Casearia decandra (cambroé), Casearia sylvestris (guaçatonga), Croton 

macrobothrys (sangue-de-drago), Frangula sphaerosperma (cangica), Lamanonia ternata 

(guaperê), Laplacea fruticosa (oliveira-crespa), Rhamnus sphaerosperma (cangica), Luehea 

divaricata (açoita-cavalo), Schinus terebinthifolia (aroeira-pimenteira), Inga marginata 

(gamirim), Sapium glandulosum (leiteiro), Cupania vernalis (camboatá) e outras. 

As plantas herbáceas são representadas principalmente por Paspalum virgatum (capim-

navalha), Pteridium esculentem (samambaia-de-barranco) e Adiantum cf. macrophylla 

(avencão). Já as plantas arbustivas são representadas por Bacharis crispa (carqueja), Lantana 

fucata (camará), Clidemia hirta (meleca-de-cachorro) e Leandra carassana (holanda), Piper 

aduncum (pimenta-longa), Piper gaudichaudianum (jaborandi), dentre outras. 

A contaminação biológica por plantas exóticas foi evidenciada nas áreas de vegetação nativa 

em estágio inicial de regeneração pela presença de espécies arbóreas como Pinus elliotti 

(pinheiro), Hovenia dulcis (uva-do-japão) e Citrus sp. (limoeiro), cujas espécies são 

amplamente distribuídas na região pelo processo de cultivo e também pela propagação 

natural, sendo também identificadas outras plantas herbáceas invasoras. 

As plantas epífitas, quando presentes, são representadas por musgos, liquens, polipodiáceas, 

e pequenas tilândisias. Já as trepadeiras ocorrem em baixa densidade e diversidade de 

espécies, sendo representadas por espécies herbáceas como Smilax cognata (japecanga), 

Serjania lethalis (cipó-timbó), Serjania gracilis (timbó), Pithecoctenium sp. (pente-de-macaco), 

Anemopaegma prostratum (petequeira), Pyrostegia venusta (cipó-de-são-joão), Smilax 

brasiliensis (japecanga), dentre outras. 

A serapilheira, quando presente, pode ser contínua ou não, formando uma camada fina pouco 

decomposta. 

Nos trechos de área ocupados por vegetação nativa em estágio inicial de regeneração não foi 

identificada qualquer espécie ameaçada de extinção, constante da “Lista Oficial de Espécies 

da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção”, da Portaria MMA nº 443/14, bem como em 

âmbito estadual, constante da “Lista Oficial de espécies da Flora ameaçada de extinção no 

Paraná”, conforme dispõe o Procedimento Operacional Padrão – POP 005 Versão 00, de 20 
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de junho de 2008, regulamentado pela Portaria IBAMA nº 37-N/92 e Lista Vermelha de Plantas 

Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná, editada em 1995. 

De modo geral, a vegetação apresenta características marcantes, como ausência de estratos 

de definidos, baixa diversidade biológica, predominância de espécies típicas de estágios 

iniciais de sucessão ecológica, predominância de árvores e arbustos com pequenos porte e 

diâmetros, presença de trepadeiras herbáceas e de plantas hebáceas invasoras. 

 

  

FOTO 5.3.2.2.5 – Vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração, apresentando elevada 
densidade de árvores, formando um paliteiro. 

FOTO 5.3.2.2.6 – Vegetação nativa em estágio 
inicial, com destaque para a presença da espécie 
exótica Pinus elliotti (pinheiro). 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.7 – Vegetação nativa em estágio 
inicial, apresentando fisionomia florestal baixa e 
árvores com pequenos diâmetros. 

FOTO 5.3.2.2.8 – Vegetação nativa secundária 
em estágio inicial de regeneração, com destaque 
para a colonização por plantas herbáceas. 
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FOTO 5.3.2.2.9 – Vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração da Mata Atlântica. 

 

FOTO 5.3.2.2.10 – Vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração da Mata Atlântica. 

  

FOTO 5.3.2.2.11 – Vegetação nativa em estágio 
inicial, com predomínio da espécie dracenóide 
Cordyline spectabilis (capim-de-anta). 

 

FOTO 5.3.2.2.12 – Vegetação nativa em estágio 
inicial, com destaque para a presença da espécie 
exótica Pinus elliotti (pinheiro). 

  

FOTO 5.3.2.2.13 – Ramo do subarbusto 
Baccharis crispa (carqueja-amargosa) 
identificado na vegetação nativa em estágio 
inicial. 

FOTO 5.3.2.2.14 – Indivíduo da espécie 
arbustiva Leandra carassana (holanda) 
identificado na vegetação nativa em estágio 
inicial. 
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FOTO 5.3.2.2.15 – Vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração, com destaque para o 
predomínio da espécie dracenóide Cordyline 
spectabilis (capim-de-anta). 

FOTO 5.3.2.2.16 – Indivíduo da espécie 
arbustiva Lantana fucata (camará) que compõe a 
vegetação nativa em estágio inicial. 

 Vegetação secundária nativa em estágio médio a avançado de regeneração 

O atual estágio de desenvolvimento da vegetação secundária nativa mais preservada na área 

pretendida pela VOTORANTIM CIMENTOS para ampliação da Mina Saivá e da Mina Filito 

Itacuri, bem como de implantação da futura Mina Filito DCE, pode ser compreendido através 

da análise do histórico de degradação da área. 

A Mina Saivá está em operação desde a década de 1980 e abastece a primeira fábrica de 

cimento do estado do Paraná. Neste período, a maior parte das áreas pretendidas para 

ampliação do empreendimento minerário se encontrava decaracterizada, no que se refere a 

cobertura vegetal natural, sendo que a maior parte da área sofreu corte raso. 

Atualmente, nas áreas que apresentam histórico de corte raso na década de 80 e que se 

encontram em processo de regeneração desde este período, a vegetação nativa apresenta 

maior afinidade florística e estrutural com fragmentos de vegetação nativa em estágio médio 

de regeneração da Mata Atlântica no estado do Paraná, segundo critérios e parâmetros da 

Resolução CONAMA nº 02/94. 

A fisionomia da vegetação em estágio médio de regeneração é predominantemente florestal, 

presentando um único estrato arbóreo, com altura média de 7,3 m, variando de aberto a 

fechado, cujos maiores indivíduos lenhosos chegam a atingir pouco mais de 17 m de altura. 

Nestes trechos de área, a área basal média da vegetação é inferior a 30 m²/ha. 

A distribuição diamétrica das formas lenhosas apresenta média amplitude, sendo o diâmetro 

médio inferior a 12 cm. 

As plantas trepadeiras sao representadas predominantemente por lianas herbáceas, 

entretanto, em determinados trechos de área mais descaracterizados e com maior incidência 

de luminosidade, as lianas lenhosas ocorrem em elevada densidade.  

No estrato inferior, é frequente a invasão pela gramínea invasora Paspalum virgatum (capim-

navalha), bem como de gramíneas cespitosas dos gêneros Chusquea spp. e Merostachys 

skvortzovii (taquaras), se destacando, ainda, samambaias, em detrimento a regeneração 

pelas espécies das árvores que compõem o estrato lenhoso. 
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As epífitas, quando presentes, são pouco abundantes, representadas por musgos, liquens, 

polipodiáceas, e pequenas tilândsias. 

A serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo com a estacao do ano e de 

um lugar a outro. 

A diversidade biológica é significativa, podendo haver em alguns casos a dominância de 

poucas espécies, geralmente de rápido crescimento, dentre as quais se destacam Casearia 

decandra (cambroé), Casearia sylvestris (guaçatonga), Clethra scabra (guaperê), Cordyline 

spectabilis (capim-de-anta), Cupania oblongifolia (camboatã), Campomanesia xanthocarpa 

(guabiroba), Dalbergia brasiliensis (jacarandá-rosa), Jacaranda puberula (caroba), Myrcia 

splendens (guamirim-de-folha-fina), Pimenta pseudocaryophyllus (cravo-do-mato), Myrsine 

umbellata (capororocão), Prunus myrtifolia (pessegueiro-bravo), dentre outras, em menor 

proporção. Também se destaca a presença de samambaiaçus como Cyathea phalerata e 

Cyathea delgadii. 

A presença de exemplares adultos de espécies ameaçadas como Ocotea porosa (imbuia), 

Ocotea odorifera (sassafrás) e de Araucaria angustifolia (araucária) é bastante reduzida. A 

contaminação biológica é representada pela espécie Hovenia dulcis (uva-do-japão).  

Essa fisionomia de vegetação caracterizada como mata secundária em estágio médio de 

regeneração, ocupa grande parte da porção norte da área de ampliação do empreendimento 

minerário pretendido pela VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.17 – Em primeiro plano, vista da atual Mina Filito 

Itacuri. Ao fundo, vegetação secundária nativa em estágio médio 

de regeneração da Mata Atlântica. 
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FOTO 5.3.2.2.18– Vegetação secundária nativa em estágio 

médio de regeneração da Mata Atlântica. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.19 – Interior de um trecho de mata nativa em 

estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. Destaca-se o 

estrato lenhoso composto por árvores com média amplitude 

diamétrica e o estrato inferior com predomínio da gramínea 

invasora Paspalum virgatum (capim-navalha), sendo 

presenciadas gramíneas cespitosas dos gêneros Chusquea spp. 

e Merostachys skvortzovii (taquaras). 
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FOTO 5.3.2.2.20 – Interior de um trecho de mata nativa em 

estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. Destaca-se o 

estrato lenhoso predominantemente aberto e o estrato inferior 

com predomínio de gramíneas invasoras. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.21 – Interior de um trecho de mata secundária 

nativa em estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. 

Destaca-se a elevada densidade de lianas tanto herbáceas 

quanto lenhosas em função da maior incidência de luz no interior 

do fragmento. 
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FOTO 5.3.2.2.22 – Fragmento de vegetação em estágio médio 
de regeneração da Mata Atlântica, com destaque para a 
presença de elevada densidade de árvores com tamanhos 
variados e amplitude diamétrica moderada. Neste trecho de área 
o subosque dominado pela espécie herbáceae invasora 
Paspalum virgatum (capim-navalha). 

 

 

FOTO 5.3.2.2.23 – Fragmento de vegetação nativa em estágio 
médio de regeneração da Mata Atlântica, com destaque para a 
presença de elevada densidade de árvores com tamanhos 
variados e amplitude diamétrica moderada. Neste trecho de área 
o subosque dominado pela espécie herbáceae invasora 
Paspalum virgatum (capim-navalha). 
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FOTO 5.3.2.2.24 – Trecho de mata secundária nativa em estágio 

médio de regeneração da Mata Atlântica. Destaca-se no estrato 

inferior o predomínio de gramíneas cespitosas dos gêneros 

Chusquea spp. e Merostachys skvortzovii (taquaras). 

 

 

 

FOTO 5.3.2.2.25 – Fragmento de Floresta Ombrófila Mista em 

estágio médio de regeneração da Mata Atlântica, com destaque 

para a presença de elevada densidade trepadeiras. 
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Já as áreas ocupadas por vegetação nativa há a cerca de 50 anos no interior da propridade, 

a vegetação apresenta características de matas em estágio avançado de regeneração da 

Mata Atlântica no estado do Paraná, segundo critérios e parâmetros da Resolução CONAMA 

nº 02/94. 

Nestes trechos de mata, a vegetação apresenta fisionomia florestal bem definida com 

cobertura predominantemente fechada, sendo composta por pelo menos dois estratos 

arbóreos. As árvores que compõem o dossel apresentam altura média de aproximadamente 

8 m, cujos maiores indivíduos lenhosos chegam a atingir pouco mais de 20 m de altura. Nestes 

trechos de área, a área basal média da vegetação é de aproximadamente 47 m²/ha. 

A distribuição diamétrica das formas lenhosas apresenta grande amplitude, sendo o diâmetro 

médio de pouco mais de 12 cm. 

A diversidade biológica da vegetação é elevada, sendo presenciada abundância de plantas 

epífitas, representadas por musgos, liquens, polipodiáceas, tilândsias bem como orquídeas e 

bromélias. 

As plantas trepadeiras sao representadas predominantemente por lianas lenhosas, as quais 

ocorrem em elevada densidade em determinados trechos.  

O subosque é composto predominantemente por espécies características ombrófilas em 

função do maior sombreamento, dentre as quais rubiáceas, piperáceas, myrtáceas, 

melastomatáceas, e espécies como Mollinedia schottiana (orelha-de-onça), Palicourea 

sessilis (jasmim), sendo também constatada a presença de samambaias, grande quantidade 

de diversidade de indivíduos regenerantes das espécies que compõem o estrato lenhoso, em 

detrimento as gramíneas invasoras. Também se destaca a presença de samambaiaçus como 

Cyathea phalerata e Cyathea delgadii. 

A serapilheira está presente, variando em função do tempo e da localização, apresentando 

intensa decomposição. 

No dossel, além das espécies citadas para o estágio médio de regeneração, também são 

identificadas espécies típicas dos estágios mais maduros, dentre as quais se destacam 

Araucaria angustifolia (araucária), Cabralea canjerana (canjarana), Guatteria australis 

(embiú), Ilex spp. (erva-mate), Lamanonia ternata (guaperê), Laplacea fruticosa (oliveira-

crispa), Monteverdia evonymoides (coração-de-bugre), solanáceas, myrtaceas dos gêneros 

Eugenia, Myrcia, Myrceugenia, diversas lauráceas como Endlicheria paniculata (canela-

preta), Nectandra oppositifolia (canela-ferrugem), Ocotea bicolor (canela-bicolor), Ocotea 

odorifera (canela-sassafrás), Ocotea porosa (imbuia), Ocotea puberula (guaicá), Persea 

venosa (pau-andrade), dentre varias outras espécies representadas por um número menor de 

representantes. 

Essa fisionomia de vegetação caracterizada como mata secundária em estágio avançado de 

regeneração, ocupa grande parte da porção central da área de ampliação do empreendimento 

minerário pretendido pela VOTORANTIM CIMENTOS, entre o depósito de estéril e a Mina 

Saivá, bem como trecho da porção noroeste da área de intervenção, onde é pretendida a 

implantação da Mina Filito DCE. 
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FOTO 5.3.2.2.26 – Vista da porção sul do fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de regeneração 

da Mata Atlântica, a partir do depósito de estéril atual da Mina 

Saivá, correspondente a porção mais desenvolvida da 

vegetação. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.27 – Vista da porção sul do fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de regeneração 

da Mata Atlântica, a partir do depósito de estéril atual da Mina 

Saivá, correspondente a porção mais desenvolvida da 

vegetação. 
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FOTO 5.3.2.2.28 – Trecho da porção extremo sul do fragmento 

de Floresta Ombrófila Mista em estágio mais avançado de 

desenvolvimento, a partir do depósito de estéril atual da Mina 

Saivá, com destaque para a presença de araucárias em maior 

densidade de indivíduos. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.29 – Trecho da porção sul do fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de 

regeneração da Mata Atlântica, a partir do depósito de estéril 

atual da Mina Saivá, com destaque para a presença de 

araucárias dominantes no dossel. 
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FOTO 5.3.2.2.30 – Interior do fragmento de Floresta Ombrófila 

Mista em estágio médio a avançado de regeneração da Mata 

Atlântica, com destaque para a presença de árvores de diversos 

tamanhos, amplitude diamétrica moderada e presença de 

trepadeiras lenhosas em maior densidade. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.31 – Estrato herbáceo-arbustivo do fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de 

regeneração da Mata Atlântica, com destaque para a presença 

marcante de samambaias, avencas, piperáceas e indivíduos 

regenerantes das espécies que compõem o estrato lenhoso. 
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FOTO 5.3.2.2.32 – Estrato herbáceo-arbustivo do fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista em estágio médio de regeneração da 

Mata Atlântica, com destaque para a presença de espécies de 

diferentes hábitos. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.33 – Fragmento de Floresta Ombrófila Mista em 

estágio médio a avançado de regeneração da Mata Atlântica, 

com destaque para a presença de diferentes estratos composto 

por espécies de diferentes hábitos. 
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FOTO 5.3.2.2.34 – Cobertura do dossel do fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de regeneração 

da Mata Atlântica, variando de aberto a fechado. Destaca-se, 

ainda, a presença de árvores de grande porte. 

 

 

FOTO 5.3.2.2.35 – Cobertura do dossel do fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de regeneração 

da Mata Atlântica, variando de aberto a fechado. Destaca-se, 

ainda, a presença de árvores de grande porte. 
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Tendo em vista o exposto, levando em consideração que a diferenciação estrutural da 

vegetação em estágio médio para avançado é gradual, o fragmento de vegetação foi 

classificado como Floresta Ombrófila Mista em estágio variando de médio a avançado de 

regeneração da Mata Atlântica, segundo critérios e parâmetros da Resolução CONAMA 

nº 02/94. 

De modo geral, quando unificados as caraterísticas da vegetação variando de médio a 

avançado de regeneração, a vegetação apresenta fisionomia florestal, com a presença de 1 

a 3 estratos definidos (subosque, estrato intermediário e dossel) e elevada diversidade 

florística.  

Os indivíduos que compõem o estrato lenhoso apresentam altura média de 7,7 m, sendo que 

aproximadamente 84% das árvores que compõem o estrato lenhoso apresentam altura inferior 

a 10 m. As árvores emergentes ultrapassam 15 m de altura, chegando algumas a atingir pouco 

mais de 20 m. A distribuição diamétrica das formas lenhosas apresenta moderada amplitude, 

sendo o diâmetro médio de 12 cm. Destaca-se que aproximadamente 76% dos indivíduos que 

compõem os estratos lenhosos apresentam diâmetro de até 15 cm. 

A área basal média da vegetação é de aproximadamente 40 m²/ha. Destaca-se que os 

exemplares lenhosos ocorrem em elevada densidade na mata estudada, estimado em 

2.472 ind./ha. Segundo Barretto (2013), matas mais desenvolvidas mostraram tendência a 

apresentar valores menores em relação à densidade. Baseado nos dados obtidos e em outros 

trabalhos realizados em florestas maduras do Planalto Atlântico, a densidade nessas florestas 

(DAP ≥ 5 cm) apresentaram valores entre 1.450 a 1.750 ind./ha, enquanto que florestas jovens 

ou degradadas apresentaram densidades maiores (geralmente superiores a 2.000 ind./ha). 

Segundo Catharino (2006), uma floresta madura apresenta um número de espécies maior, 

embora o número de indivíduos ou a densidade por hectare seja reduzido. 

As espécies mais importantes nos fragmentos de mata estudados, em ordem decrescente, 

foram: Clethra scabra (guaraperê), Cupania oblongifolia (camboatã), Lamanonia ternata 

(guaperê), Myrcia splendens (guamirim-de-folha-fina), Casearia sylvestris (guaçatonga), 

Araucaria angustifolia (araucária), Casearia decandra (cambroé), Dalbergia brasiliensis 

(jacarandá-rosa), Cordyline spectabilis (capim-de-anta), Myrsine umbellata (capororocão), 

Ocotea porosa (imbuia), Ocotea puberula (guaicá), Campomanesia xanthocarpa (guabiroba), 

Palicourea sessilis (jasmin), Persea venosa (pau-andrade), Pimenta pseudocaryophyllus 

(cravo-do-mato), Cabralea canjerana (canjarana), Prunus myrtifolia (pessegueiro-bravo), 

Ocotea bicolor (canela-bicolor), Jacaranda puberula (caroba), Nectandra oppositifolia (canela-

ferrugem), Laplacea fruticosa (oliveira-crespa), Schinus terebinthifolia (aroeira-pimenteira), 

Endlicheria paniculata (canela-preta), Cinnamodendron dinisii (pimenteira), Myrceugenia 

rufescens (cambuizinho), dentre outras. 

Destaca-se também a elevada presença de árvores mortas em todo o fragmento de mata 

estudado, sendo esta situação normal em florestas tropicais brasileiras e indica que não está 

havendo uma perturbação localizada. 

No estrato inferior do fragmento estudado se destacam espécies como Cordyline spectabilis 

(capim-de-anta), Cyathea phalerata (samambaiaçu), Cyathea delgadii (xaxim-de-espinho), 

Myrcia splendens (guamirim-de-folha-fina), Casearia sylvestris (guaçatonga), Casearia 

decandra (cambroé), Mollinedia schottiana (orelha-de-onça), Allophylus edulis (chal-chal), 

Eugenia handroana (pitangueira-miúda), Myrceugenia rufescens (cambuizinho), Roupala 
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montana (carne-de-vaca), Eugenia pluriflora (guamirim), Cupania oblongifolia (camboatá), 

Eugenia involucrata (araçazeiro), Prunus myrtifolia (pessegueiro-bravo), Bathysa australis 

(pau-de-macaco), Palicourea sessilis (jasmim), Sorocea bonplandii (cincho), Pimenta 

pseudocaryophyllus (cravo-do-mato), Piper spp. (jaborandis), dentre outras. 

No subosque se destacam, ainda, indivíduos jovens e regenerantes das espécies que 

compõem os estratos lenhosos e arbustos umbrófilos, dentre os quais Piper spp. (jaborandis). 

Também são frequentes no interior do fragmento gramíneas cespitosas como Chusquea spp. 

e Merostachys skvortzovii (taquara). 

Predominam nestas áreas cipós lenhosos sobre os herbáceos. As lianas são representadas 

predominantemente por espécies como Peltastes peltatus (cipó-benção), Aristolochia 

triangularis (cipó-cassaú), Serjania lethalis (cipó-guaraná), Dolichandra unguis-cati (cipó-

gavinha), Doliocarpus dentatus (cipó-chumbo), Heteropterys nitida (cipó-amarelo), Mutisia 

coccinea (cipó-cravo-divino), Paullinia sp. (paulinia), Smilax sp. (japecanga) dentre outras.  

Nas áreas objeto de intervenção foi identificada elevada diversidade de plantas epífitas, com 

destaque para representantes da família Orchidaceae, como Oncidium pumilum (Lophiaris 

pumila), Eurystyles cotyledon, Sauroglossum nitidum, Prescottia sp., Mesadenella cuspidata, 

Corymborchis flava, Govenia utriculata e Campylocentrum grisebachii, além de representantes 

da família Araceae, representada pelo gênero Philodendron e família Bromeliaceae, 

representada principalmente por Vriesea cf. carinata, Aechmea distichantha, Tillandsia cf. 

stricta . Também se destacam polipodiáceas.  

A serapilheira está presente, variando em função do tempo e da localização, apresentando, 

de maneira geral, intensa decomposição e camadas espessas em determinados trechos. 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.36 – Orquídea epífita Oncidium 
pumilum (Lophiaris pumila). 

FOTO 5.3.2.2.37 – Orquídea epífita Eurystyles 
cotyledon. 
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FOTO 5.3.2.2.38 – Orquídea terrestre 
Sauroglossum nitidum. 

FOTO 5.3.2.2.39 – Detalhe de uma orquídea 
terrestre Prescottia sp. 

 

  

FOTO 5.3.2.2.40 – Orquídea terrestre 
Mesadenella cuspidata. 

FOTO 5.3.2.2.41 – Orquídea terrestre 
Corymborchis flava. 

 

  

FOTO 5.3.2.2.42 – Orquídea terrestre Govenia 
utriculata. 

FOTO 5.3.2.2.43 – Detalhe de uma micro-
orquídea Campylocentrum grisebachii, espécie 
que não possui folhas e faz fotossíntese via 
raízes verdes clorofiladas. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 383 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

  

FOTO 5.3.2.2.44 – Bromelia epifita Vriesea cf. 
carinata. 

FOTO 5.3.2.2.45 – Bromélia Aechmea 
distichantha. 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.46 – Tillandsia cf. stricta. FOTO 5.3.2.2.47 – Bromélia Aechmea sp. 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.48 – Planta da família Araceae 
hemiepífita do gênero Philodendrum. 

FOTO 5.3.2.2.49 – Polypodiaceae Microgramma 
cf. vaccinifolia. 
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FOTO 5.3.2.2.50 – Ramo da trepadeira Serjania 
sp. (serjania). 

FOTO 5.3.2.2.51 – Ramo da trepadeira Peltastes 
peltatus (cipó-benção). 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.52 – Ramo da trepadeira Paullinia 
sp. (paulinia). 

FOTO 5.3.2.2.53 – Ramo da trepadeira Smilax 
sp. (japecanga). 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.54 – Ramo da trepadeira Mutisia 
coccinea (cipó-cravo-divino). 

FOTO 5.3.2.2.55 – Detalhe de um indivíduo de 
Adiantum raddianum (avenca). 
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FOTO 5.3.2.2.56 – Detalhe de um indivíduo de 
Adiantum cf. macrophylla (avencão). 

 

FOTO 5.3.2.2.57 – Detalhe de um indivíduo de 
Neoblechnum brasiliense (samambaia-do-brejo). 

  

FOTO 5.3.2.2.58 – Detalhe de um representante 
de Cyathea atrovirens (samambaiaçu). 

 

FOTO 5.3.2.2.59 – Detalhe de um representante 
de Cyathea delgadii (samambaiaçu). 

  

FOTO 5.3.2.2.60 – Indivíduo arbustivo da 
espécie Piper amalago (falso-jaborandi), de 
ocorrência frequente no subosque do fragmento. 

FOTO 5.3.2.2.61 – Indivíduo arbustivo da 
espécie Piper aduncum (falso-jaborandi), de 
ocorrência frequente no subosque do fragmento. 
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FOTO 5.3.2.2.62 – Paspalum virgatum (capim-
navalha), espécie invasora que coloniza o estrato 
inferior de parte considerável do fragmento, 
inibindo a expressão da regeneração natural. 

FOTO 5.3.2.2.63 – Espécie herbácea Paspalum 
virgatum (capim-navalha), infestante em 
determinadas áreas do fragmento, em 
detrimento ao desenvolvimento do subosque 
nativo. 

 

  

FOTO 5.3.2.2.64 – Camada densa de 
serapilheira no interior do fragmento. 

FOTO 5.3.2.2.65 – Camada densa de 
serapilheira e presença de regeneração natural 
expressiva. 

 

No fragmento de mata estudado, que varia de médio a avançado de regeneração, foram 

identificadas 05 espécies categorizadas como ameaçadas de extinção em âmbito nacional 

conforme “Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção”, da Portaria 

MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014 e/ou em âmbito estadual, conforme “Lista Oficial de 

espécies da Flora ameaçada de extinção no Paraná”, conforme Procedimento Operacional 

Padrão – POP 005, de 20 de junho de 2008, regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N, de 

03 de abril de 1992 e Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná 

(HATSCHBACH & ZILLER, 1995). 

No QUADRO 5.3.2.2.1 é apresentada a relação das espécies da flora ameaçadas de extinção 

tanto em âmbito nacional quanto em âmbito nacional, e seus respectivos graus de ameaça. 
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QUADRO 5.3.2.2.1 

ESPÉCIES DA FLORA LOCAL AMEAÇADAS 

ESPÉCIE 
FAMÍLIA 

LEGISLAÇÃO E CATEGORIA 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR POP 005/08 Portaria MMA 443/14 

Araucaria angustifolia araucária Araucariaceae Vulnerável Em perigo 

Cedrela fissilis cedro-rosa Meliaceae - Vulnerável 

Ocotea odorifera canela-sassafrás Lauraceae Em Perigo Em perigo 

Ocotea porosa imbuia Lauraceae Vúlnerável Em perigo 

Dicksonia sellowiana xaxim Dicksoniaceae Em Perigo Em Perigo 

 

 

  

FOTO 5.3.2.2.66 – Indivíduo adulto da espécie 
Araucaria angustifolia (araucária), ameaçada em 
âmbito estadual e nacional, conforme 
Procedimento Operacional Padrão – POP 005/08 
e Portaria MMA 443/14, respectivamente. 

 

FOTO 5.3.2.2.67 – Indivíduo regenerante da 
espécie Araucaria angustifolia (araucária). 

  

FOTO 5.3.2.2.68 – Tronco de indivíduo adulto da 
espécie Cedrela fissilis (cedro-rosa), ameaçada 
de extinção em âmbito nacional, conforme 
dispõe a Portaria MMA 443/14. 

FOTO 5.3.2.2.69 – Indivíduo regenerante da 
espécie Cedrela fissilis (cedro-rosa). 
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FOTO 5.3.2.2.70 – Indivíduo adulto da espécie 
Ocotea odorifera (canela-sassafrás), ameaçada 
em âmbito estadual e nacional, conforme 
Procedimento Operacional Padrão – POP 005/08 
e Portaria MMA 443/14, respectivamente. 

FOTO 5.3.2.2.71 – Ramo de indivíduo adulto da 
espécie Ocotea odorifera (canela-sassafrás). 

  

FOTO 5.3.2.2.72 – Indivíduo regenerante da 
espécie Ocotea odorifera (canela-sassafrás). 

FOTO 5.3.2.2.73 – Ramo de indivíduo adulto da 
espécie Ocotea porosa (imbuia), ameaçada em 
âmbito estadual e nacional, conforme 
Procedimento Operacional Padrão – POP 005/08 
e Portaria MMA 443/14, respectivamente. 

5.3.3. Levantamento florístico 

O levantamento florístico é um componente essencial dos estudos prévios e que auxilia no 

estabelecimento de referências para a seleção de espécies para recomposição da vegetação. 

Também permite identificar eventuais espécies raras que possam ocorrer nas áreas a serem 

afetadas, e pode dar subsídios para as medidas a serem tomadas na recuperação de áreas 

degradas, como a remoção seletiva de propágulos e de epífitas. 

Visando auxiliar a compreensão das características ecológicas da vegetação da área de 

estudo objeto de intervenção ambiental e áreas do entorno recobertas por vegetação nativa, 

foi realizado um levantamento florístico, conforme detalhado a seguir. 
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5.3.3.1. Metodologia 

A amostragem da flora local e regional foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2020, 

por equipe composta pelos engenheiros florestais Felipe Rafael Urban Terossi e Luis Paulo 

Infante Figueiredo, e pelos biólogos Yvan Rocha Arbex e Athos Geraldo da Silva, envolvendo 

toda a área de estudo. 

O levantamento florístico foi realizado por meio de caminhadas aleatórias por toda a área de 

estudo. Na oportunidade foram observadas as espécies ocorrentes, seja nas áreas de campo 

aberto, seja nas bordas dos fragmentos florestais nativos e em seus interiores, de maneira a 

se obter uma amostragem da vegetação nativa como um todo. 

A determinação da escolha dos trechos da vegetação florestal estudados e a metodologia 

empregada foram definidas previamente em gabinete pela equipe técnica de campo. Para 

atingir os objetivos propostos, foi adotada a metodologia da Avaliação Ecológica Rápida – 

AER desenvolvida pela “THE NATURE CONSERVANCY” (SAYRE et al., 2003), com as 

devidas adaptações para os locais em estudo. 

Durante os caminhamentos foram amostradas espécies vegetais ocorrentes nos estratos 

arbóreo, arbustivo e herbáceo dos fragmentos florestais, o que permitiu obter uma 

amostragem geral da flora da região de estudo. 

No levantamento florístico realizado buscou-se a identificação dos vegetais em menor nível 

taxonômico possível. A não identificação a nível específico de todas as espécies ocorreu 

principalmente devido à ausência de material botânico fértil completo (flores, frutos e 

sementes) para a espécie na época em que foi realizado o levantamento. 

A identificação taxonômica das espécies vegetais foi realizada em campo, quando possível, 

com base na experiência dos técnicos da equipe que realizaram o trabalho. Para auxílio da 

identificação das espécies da flora foi utilizado, quando necessário, binóculos de longo 

alcance. Foram coletados ramos vegetativos e reprodutivos das espécies cujas taxonomias 

eram desconhecidas ou duvidosas, sendo suas imagens registradas por meio de máquina 

fotográfica digital e herborizados na sequência, conforme os procedimentos usuais em 

trabalhos de levantamentos florísticos (MORI et al., 1989), para posterior identificação, com o 

auxílio de literatura especializada. 

Quando necessário, as amostras obtidas foram comparadas com o material disponível no 

herbário do município de São Paulo (PMSP). 

As espécies amostradas foram classificadas quanto à origem, hábito, grupo sucessional, 

síndrome de dispersão, endemismo no Brasil e categoria de ameaça. 

Quanto à origem, as espécies foram divididas em duas categorias, a saber: a) Nativas: que 

ocorrem naturalmente no território brasileiro (LORENZI, 2002); b) Exóticas: que se encontram 

fora de sua área de distribuição natural (CDB, 2014 - Convenção sobre diversidade biológica). 

Nesta última categoria foram enquadradas as espécies exóticas naturalizadas, classificadas 

segundo Moro et al. (2012) como aquelas que conseguem se reproduzir de modo consistente 

no local onde foram introduzidas, de modo a estabelecer uma população autoperpetuante, 

sem a necessidade da intervenção humana direta, mas que, entretanto, não se dispersam 

para longe do local de introdução. 
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Levando em consideração a ocorrência de diferentes formas de vida nas comunidades 

vegetais, as espécies identificadas foram classificadas quanto ao hábito, conforme dispõe a 

“Lista de Espécies da Flora do Brasil” disponível no site REFLORA (FLORA DO BRASIL 2020 

EM CONSTRUÇÃO, 2020), a saber: árvore (Av), arbusto (Ab), erva (Er), liana (Li), epífita (Ep) 

e estipes de palmeiras (Pl). 

Quanto ao endemismo no território brasileiro, este também foi baseado na “Lista de Espécies 

da Flora do Brasil” disponível no site REFLORA (FLORA DO BRASIL 2020 EM 

CONSTRUÇÃO, 2020). 

A classificação das síndromes de dispersão das espécies foi realizada de acordo com Barbosa 

et al. (2017) baseada nos conceitos e categorias propostos por Van Der Pijl (1982), por meio 

de literatura (BERNACCI et al. 2006, CATHARINO et al. 2006), sendo reunidas em três 

categorias, a saber: Anemocóricas (ANE), espécies que apresentam dissemínulos com 

formas, estruturas ou dimensões que permitem a dispersão pelo vento; Zoocóricas (ZOO), 

espécies que produzem frutos carnosos, sementes com arilo, ou dissemínulos com 

adaptações que permitem a dispersão por animais; e Autocóricas (AUT), espécies que não 

possuem os dissemínulos com as características indicadas anteriormente, cuja dispersão 

ocorre por gravidade ou deiscência explosiva). 

A caracterização do grupo sucessional das espécies foi feita de acordo com Barbosa et al. 

(2017), considerando-se duas grandes categorias, a saber: Pioneiras (P), caracterizadas pelas 

espécies heliófitas de ciclo de vida curto, com todas as fases do ciclo de vida desenvolvidas 

sob alta luminosidade, que incluem as pioneiras e secundárias iniciais; e b) Não Pioneiras 

(NP), que agrupa as espécies secundárias tardias e climáxicas, caracterizadas pelas espécies 

com capacidade de estabelecimento em pequenas clareiras, incluindo-se as pioneiras 

longevas; espécies com capacidade de estabelecimento no sub-bosque de florestas em 

estádios sucessionais avançados, cujas plântulas são ciófitas e os indivíduos adultos formam 

o dossel de florestas em estádios avançados de regeneração, e são típicas de florestas 

maduras; e espécies de sub-bosque, que completam todo o seu ciclo de vida no interior da 

floresta. 

Para as espécies ameaçadas de extinção, no âmbito federal, foram consideradas aquelas 

citadas como tal na "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção", 

constante da Portaria MMA nº 443/14.  

No âmbito estadual, foram consideradas as espécies na Lista Oficial de espécies da Flora 

ameaçada de extinção no Paraná, em conformidade com o Procedimento Operacional Padrão 

– POP 005, de 20 de junho de 2008, regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N de 03 de 

abril de 1992 e Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná, 

editada em 1995, complementadas pela consulta na Lista Vermelha. 

A Lista Vermelha foi publicada no Livro Vermelho da Flora do Brasil (2013), o qual inclui 

integralmente todas as espécies ameaçadas de extinção na “Lista de espécies da Flora do 

Brasil ameaçadas de extinção”, conforme Portaria MMA nº 443/14 (MMA, 2014). 

A listagem florística elaborada foi ordenada por grupo taxonômico (família e espécie), a 

nomenclatura botânica das espécies foi realizada de acordo com o sistema de classificação 

APG III (2009), adotando o sistema on-line de atualização nomenclatural do site REFLORA 

(FLORA DO BRASIL 2020 EM CONSTRUÇÃO, 2020). 
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Para algumas espécies não identificadas até o nível específico não foram contempladas todas 

as qualificações como classificação do grupo sucessional, síndrome de dispersão, endemismo 

no Brasil e categoria de ameaça. 

5.3.3.2. Resultados obtidos no levantamento florístico 

Foram registradas na área de estudo 195 espécies, pertencentes a 153 gêneros, distribuídas 

em 74 famílias diferentes, sendo que 9 espécies são consideradas exóticas (4,62%) e 186 

espécies são nativas (95,38%). Destas 195 espécies, 69 apresentam hábito arbóreo (Av) 

(35,38%), 59 (30,26%) apresentam hábito arbustivo ou arbóreo (Ab/Av), 21 (10,77%) são 

herbáceas (Er), 18 (9,23%) são arbustivas (Ab), 15 (7,69%) são epífitas (Ep), 6 (12,15%) são 

lianas (Li), e apenas 1 (0,51%) são palmeiras (Pl). 

As famílias com maior riqueza de espécies foram Orchidaceae representada por 16 espécies 

(8,21%), Fabaceae com 15 espécies (7,69%), Myrtaceae com 13 espécies (6,67%), 

Asteraceae com 11 espécies (5,64%), Lauraceae com 9 espécies (4,62%); Euphorbiaceae 

com 8 especies (4,10%), Solanaceae com 7 espécies (3,59%) e Sapindaceae com 5 espécies 

(2,56%). As famílias Bromeliaceae, Cyatheaceae, Melastomataceae, Poaceae, Rubiaceae; 

Salicaceae e Verbaneceae apresentaram ambas 4 espécies (2,05%). 

Os gêneros com maior riqueza de espécies foram Solanum (Solanaceae) com 6 espécies; 

Ocotea (Lauraceae) e Eugenia (Myrtaceae) com 5 espécies cada, e Baccharis (Asteraceae) 

com 4 espécies. 

A família Fabaceae possui distribuição cosmopolita, representando uma das maiores famílias 

de Angiospermas. No Brasil ocorrem cerca de 200 gêneros e 2.700 espécies, correspondendo 

à maior família em número de espécies do país (SOUZA, 2012). 

De acordo com Souza (2012), Lauraceae representa uma das famílias de maior destaque na 

composição florística de grande parte dos ecossistemas florestais do País, em especial da 

Mata Atlântica e em florestas da Região Sul. O mesmo autor cita que na maioria dos 

ecossistemas, Fabaceae está incluída entre as principais famílias e que da mesma maneira, 

Myrtaceae aparecem entre as mais comuns na maioria das formações vegetais, com destaque 

para a Floresta Atlântica e para a Floresta de Restinga, onde espécies de Eugenia, Marlierea, 

Myrcia e outros gêneros são muito comuns, representando frequentemente as famílias com 

maiores números de espécies e corroborando com os resultados encontrados em relação a 

riqueza de espécies. 

No levantamento florístico realizado na área de estudo foram identificadas 5 (cinco) espécies 

constantes na “Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”, anexa 

a Portaria MMA nº 443/14, a saber: Araucaria angustifolia (araucária), Discksonia sellowiana 

(xaxim), Ocotea odorifera (canela-sassafrás) e Ocotea porosa (imbuia), ambas classificadas 

na categoria de ameaça Em Perigo (EN), e Cedrela fissilis (cedro), classificada na categoria 

de ameaça Vulneravel (VU). 

No QUADRO 5.3.3.2.1 é apresentada a relação das espécies vegetais registradas no 

levantamento florístico, ordenadas por família, e suas classificações quanto à origem, hábito, 

grupo sucessional, síndrome de dispersão, endemismo no Brasil e categoria de ameaça. 
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QUADRO 5.3.3.2.1 

ESPÉCIES VEGETAIS REGISTRADAS NO LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
ORIGE

M 
HÁBITO G.S. ENDÊMICA 

S.D
. 

C.A. 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi 
aroeira-

pimenteira 
N Ab/Av P Não Zoo - 

Annonaceae Annona cf. neosalicifolia ariticum N Av NP Não Zoo - 

 Annona sylvatica A.St.-Hil. araticum N Av P Sim Zoo - 

 Guatteria australis A.St.-Hil. embiú N Ab/Av NP Sim Zoo - 

Apocynaceae Aspidosperma pyricollum Müll.Arg. pequiá N Av NP Sim Ane - 

 Peltastes peltatus (Vell.) Woodson cipó-bênção N Li NP Não Ane - 

 Tabernaemontana catharinensis A.DC. figueirinho N Ab/Av P Não Zoo - 

Aquifoliaceae Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. congonha N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Ilex paraguariensis A.St.-Hil. erva-mate N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Ilex theezans Mart. ex Reissek caúna N Ab/Av NP Não Zoo - 

Araceae Anthurium sp. antúrio N Er NP Não Zoo - 

Araliaceae 
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & 

Planch 
mandiocão N Av P Não Zoo - 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze araucária N Av NP Não 
Aut/
Zoo 

EN 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman jerivá N Pl NP Não Zoo - 

Aristolochiaceae Aristolochia triangularis Cham. & Schltdl. cipó-cassaú N Li P Não Aut - 

Asparagaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché 
capim-de-

anta 
N Av P Não Zoo - 

Asteraceae Baccharis crispa Spreng. 
carqueja-
amargosa 

N Ab P Não Ane - 

 Baccharis dracunculifolia DC. 
alecrim-do-

campo 
N Ab P Não Ane - 

 Baccharis cf. semiserrata 
vassoura-da-

folha-fina 
N Ab/Av P Não Ane - 

 Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. vassoura N Ab P Não Ane - 

 Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera 
cambará-de-

espinho 
N Ab/Av P Não Ane - 

 Mikania micrantha Kunth - N Li NP Não Aut - 

 Mikania lindbergii Baker mikania N Li - Sim Ane - 

 Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 
vassourão-

preto 
N Av P Sim Ane - 

 Raulinoreitzia leptophlebia (B.L.Rob.) 
R.M.King & H.Rob. 

vassourão-
de-brinco 

N Ab P Sim Ane - 

 Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob. 
vassourão-

da-mata 
N Av P Não Ane - 

 Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega 
& Dematteis 

assa-peixe N Ab P Não Ane - 

Begoniaceae Begonia cucullata Willd. - N Er NP Não Ane - 

Bignoniaceae Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann cipó-gavinha N Li NP Não Aut - 

 Jacaranda puberula Cham. caroba N Av NP Sim Ane - 

Blechnaceae 
Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & 

V.A.O. Dittrich 
samambaia-

do-brejo 
N Er NP Não Ane - 

Boraginaceae Cordia sellowiana Cham. chá-de-bugre N Av P Sim Zoo - 

Bromeliaceae Aechmea distichantha Lem. bromélia N Ep NP Sim Ane - 

 Nidularium innocentii Lem. bromélia N Ep NP Sim Zoo - 

 Tillandsia geminiflora Brongn. 
bromélia-

mirim 
N Ep NP Não Ane - 

 Vriesea ensiformis (Vell.) Beer bromélia N Ep NP Sim Ane - 
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QUADRO 5.3.3.2.1 

ESPÉCIES VEGETAIS REGISTRADAS NO LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
ORIGE

M 
HÁBITO G.S. ENDÊMICA 

S.D
. 

C.A. 

Cactaceae Rhipsalis baccifera (J.M.Muell.) Stearn - N Ep NP Não Zoo - 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke pimenteira N Av NP Sim Zoo - 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume pau-pólvora N Ab/Av P Não Zoo - 

Celastraceae Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral 
coração-de-

bugre 
N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral cafezinho N Ab/Av NP Sim Zoo - 

Clethraceae Clethra scabra Pers. guaraperê N Ab/Av P Não Ane - 

Convolvulaceae Ipomoea alba L. 
corda-de-

viola 
N Li NP Não Aut - 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. guaperê N Ab/Av NP Não Ane - 

 Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. gramimunha N Ab/Av NP Sim Aut - 

Cyatheaceae Alsophila setosa Kaulf. falso-xaxim N Av NP Não Ane - 

 Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) 
Domin 

xaxim N Ab NP Sim Ane - 

 Cyathea delgadii Sternb. 
xaxim-de-
espinho 

N Ab NP Não Ane - 

 Cyathea phalerata Mart. 
samambaiaç

u 
N Ab NP Sim Ane - 

Cyperaceae Cyperus meyenianus Kunth tiririca-mansa N Er P Não Aut - 

 Scleria latifolia Sw. trigo-guarani N Er P Não Aut - 

Dennstaedtiaceae Pteridium esculentum (G. Forst.) Cockayne 
samambaia-
de-barranco 

N Er P Não Ane - 

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook. 
xaxim-

verdadeiro 
N Av NP Não Ane EN 

Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. cipó-chumbo N Li NP Não Zoo - 

Elaeocarpaceae Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth ouriceiro N Av NP Sim Zoo - 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. cocáo N Ab/Av NP Não Zoo - 

Escalloniaceae Escallonia bifida Link & Otto 
canudo-de-

pito 
N Ab P Não Zoo - 

Euphorbiaceae Actinostemon sp 
laranjeira-do-

mato 
N Ab/Av NP Não - - 

 Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. tapiá-guaçu N Ab/Av P Não Zoo - 

 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. tapiá N Ab/Av P Não Zoo - 

 Croton macrobothrys Baill. 
sangue-de-

drago 
N Av P Sim Aut - 

 Dalechampia triphylla Lam. dalechampia N Li NP Sim Aut - 

 Ricinus communis L. mamona E Ab/Av P Não Aut - 

 Sapium glandulosum (L.) Morong leiteiro N Ab/Av P Não Zoo - 

 Tetrorchidium rubrivenium Poepp. canemuçu N Av P Não Zoo - 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 
angico-
branco 

N Ab/Av NP Não Aut - 

 Andira inermis (W.Wright) DC. 
angelim-
vermelho 

N Av NP Sim Zoo - 

 Bauhinia forficata Link pata-de-vaca N Av P Não Aut - 

 Copaifera trapezifolia Hayne 
copaíba-
vermelha 

N Av NP Não Aut - 

 Dalbergia brasiliensis Vogel 
jacarandá-

rosa 
N Av NP Sim Ane - 

 Inga marginata Willd. ingá-mirim N Av NP Não Zoo - 

 Inga sessilis (Vell.) Mart. 
ingá-

ferradura 
N Av P Sim Zoo - 
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QUADRO 5.3.3.2.1 

ESPÉCIES VEGETAIS REGISTRADAS NO LEVANTAMENTO FLORÍSTICO 
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POPULAR 
ORIGE

M 
HÁBITO G.S. ENDÊMICA 

S.D
. 

C.A. 

 Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 
J.W.Grimes 

angico-rajado N Ab/Av NP Sim Ane - 

 Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth rabo-de-mico N Av NP Não Zoo - 

 Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue N Ab/Av NP Não Ane - 

 Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld bico-de-pato N Av NP Não Ane - 

 Machaerium stipitatum Vogel sapuvinha N Av NP Não Ane - 

 Mimosa scabrella Benth. bracatinga N Av P Sim Aut - 

 Ormosia arborea (Vell.) Harms 
olho-de-

cabra 
N Av NP Sim 

Aut/
Zoo 

- 

 Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. pau-jacaré N Av P Não Aut - 

Gleicheniaceae Dicranopteris nervosa (Kaulf.) Maxon gleiquênia N Er NP Não Ane - 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueira N Ab/Av P Não Zoo - 

Lauraceae 
Cinnamomum sellowianum (Nees & Mart.) 

Kosterm. 
canela N Av NP Sim Zoo - 

 Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. canela-preta N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Nectandra oppositifolia Nees 
canela-

ferrugem 
N Av P Não Zoo - 

 Ocotea bicolor Vattimo-Gil 
canela-
bicolor 

N Av NP Não Zoo - 

 Ocotea nutans (Nees) Mez canela-bosta N Av NP Sim Zoo - 

 Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 
canela-

sassafrás 
N Av NP Sim Zoo EN 

 Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso imbuia N Av NP Não Zoo EN 

 Ocotea puberula (Rich.) Nees guaicá N Av NP Não Zoo - 

 Persea venosa Nees & Mart. pau-andrade N Av NP Sim Zoo - 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart salta-martim N Ab/Av NP Não Zoo - 

Lythraceae Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. dedaleiro N Av NP Não Ane - 

Malpighiaceae Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb. heteropteris N Li NP Não Ane - 

 Heteropterys nitida (Lam.) DC. cipó-amarelo N Li NP Não Ane - 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. mutambo N Av P Não Zoo - 

 Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo N Av 
P/N
P 

Não Ane - 

 Pseudobombax longiflorum (Mart.) 
A.Robyns 

embiruçu N Av NP Não Ane - 

Marantaceae 
Goeppertia aemula (Körn.) Borchs. & S. 

Suárez 
 N Er NP Sim Aut - 

Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D.Don 
meleca-de-
cachorro 

N Ab P Não Aut - 

 Leandra carassana (DC.) Cogn. holanda N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Miconia sellowiana Naudin pixirica N Ab/Av P Sim Zoo - 

 Pleroma sellowianum (Cham.) P.J.F.Guim. 
& Michelang. 

quaresma N Av P Sim Ane - 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa N Av NP Não Ane VU 

Monimiaceae Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins 
orelha-de-

onça 
N Ab/Av NP Sim Zoo - 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. figueira N Av NP Não Zoo - 

 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. cincho N Ab/Av NP Não Zoo - 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba N Av NP Não Zoo - 
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M 
HÁBITO G.S. ENDÊMICA 

S.D
. 

C.A. 

 Eugenia handroana D.Legrand 
pitangueira-

miúda 
N Av NP Sim Zoo - 

 Eugenia involucrata DC. araçazeiro N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Eugenia pluriflora DC. guamirim N Av NP Sim Zoo - 

 Eugenia prasina O.Berg araçarana N Av NP Sim Zoo - 

 Eugenia uniflora L. pitanga N Ab NP Não Zoo - 

 Myrceugenia rufescens (DC.) D.Legrand & 
Kausel 

cambuizinho N Av P Sim Zoo - 

 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. cambuí N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk. 
pitanga-do-

mato 
N Av NP Sim Zoo - 

 Myrcia splendens (Sw.) DC. 
guamirim-de-

folha-fina 
N Av NP Não Zoo - 

 Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) 
Landrum 

cravo-do-
mato 

N Ab/Av NP Sim Zoo - 

 Psidium cattleyanum Sabine 
araçá-

amarelo 
N Ab/Av NP Sim Zoo - 

 Psidium longipetiolatum D.Legrand araçá-goiaba N Av NP Sim Zoo - 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz maria-mole N Ab/Av NP Não Zoo - 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T.Aiton alfeneiro E Ab/Av P Não Zoo - 

Orchidaceae Acianthera sp - N Ep NP Não Ane - 

 Baskervilla paranaensis (Kraenzl.) Schltr. 
orquídea-
terrestre 

N Er NP Sim Ane - 

 Buchtienia nitida (Vell.) Fraga & Meneguzzo 
orquídea-
terrestre 

N Er NP Sim Ane - 

 Campylocentrum grisebachii Cogn. orquídea N Ep NP Não Ane - 

 Campylocentrum sp. orquídea N Ep NP Não Ane - 

 Corymborkis flava (Sw.) Kuntze - N Er NP Não Ane - 

 Eurystyles cotyledon Wawra - N Ep NP Sim Ane - 

 Gomesa recurva R.Br. orquídea N Ep NP Não Ane - 

 Govenia utriculata (Sw.) Lindl. orquídea N Er NP Não Ane - 

 Liparis nervosa (Thumb.) Lindl. 
orquídea-
terrestre 

N Er NP Não Ane - 

 Maxillaria sp - N Ep NP Não Ane - 

 Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay - N Er NP Não Ane - 

 Phymatidium delicatulum Lindl. - N Ep NP Não Ane - 

 Prescottia sp - N Er NP Não Ane - 

 Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W.Chase 
& N.H.Williams 

- N Ep NP Não Ane - 

 Zygopetalum maxillare Lodd. - N Ep NP Não Ane - 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. tabocuva N Ab/Av P Não Zoo - 

Picramniaceae Picramnia cf. parvifolia pau-amargo N Ab/Av NP Não Zoo - 

Pinaceae Pinus elliottii L. pinheiro E Av P Não Ane - 

Piperaceae Piper aduncum L. 
pimenta-

longa 
N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Piper amalago L. 
falso-

jaborandi 
N Ab NP Não Zoo - 

 Piper gaudichaudianum Kunth jaborandi N Ab NP Não Zoo - 

Poaceae Chusquea mimosa McClure & L.B.Sm. taquari N Ab - Sim Aut - 
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C.A. 

 Melinis minutiflora P.Beauv. 
capim-
gordura 

E Er P Não Ane - 

 Paspalum virgatum L. 
capim-
navalha 

N Er P Não Aut - 

 Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster 
capim-

braquiária 
E Er P Não Ane - 

Polypodiaceae Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota - N Ep NP Não Ane - 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & 

Schult. 
capororoca N Ab/Av P Não Zoo - 

 Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. 
capororoca-

miúda 
N Av P Não Zoo - 

 Myrsine umbellata Mart. capororocão N Av NP Não Zoo - 

Proteaceae Roupala montana Aubl. 
carne-de-

vaca 
N Ab/Av NP Não Ane - 

Pteridaceae Adiantum cf. macrophyllum avencão N Er NP Não Ane - 

 Adiantum raddianum C.Presl avenca N Er NP Não Ane - 

Rhamnaceae 
Frangula sphaerosperma (Sw.) Kartesz & 

Gandhi 
canjica N Av NP Não Zoo - 

 Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão E Av P Não Zoo - 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 
ameixa-
amarela 

E Av P Não Zoo - 

 Prunus myrtifolia (L.) Urb. 
pessegueiro-

bravo 
N Av NP Não Zoo - 

Rubiaceae Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. 
pau-de-
macaco 

N Ab/Av NP Não Aut - 

 Palicourea sessilis (Vell.) C.M.Taylor jasmin N Ab NP Não Zoo - 

 Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. 
laranja-de-

macaco 
N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Psychotria carthagenensis Jacq. 
erva-de-
gralha 

N Ab/Av NP Sim Zoo - 

Rutaceae Citrus ×limonia (L.) Osbeck limão-cravo E Av - Não Zoo - 

 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
mamica-de-

porca 
N Av NP Não Zoo - 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. cambroé N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Casearia lasiophylla Eichler 
guaçatonga-

vermelha 
N Ab/Av NP Sim Zoo - 

 Casearia sylvestris Sw. guaçatonga N Ab/Av P Não Zoo - 

 Xylosma pseudosalzmannii Sleumer 
espinho-
agulha 

N Ab/Av NP Não Zoo - 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 

Niederl. 
chal-chal N Ab/Av P Não Zoo - 

 Cupania oblongifolia Mart. camboatã N Av NP Sim Zoo - 

 Cupania vernalis Cambess. 
arco-de-
peneira 

N Av NP Não Zoo - 

 Matayba elaeagnoides Radlk. 
camboatá-

branco 
N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Serjania lethalis A.St.-Hil. cipó-guaraná N Li P Não Ane - 

Sapotaceae 
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler 

ex Miq.) Engl. 
aguaí N Av NP Não Zoo - 

Smilacaceae Smilax cognata Kunth japecanga N Li NP Não Zoo - 

Solanaceae Cestrum intermedium Sendtn. 
coerana-
branca 

N Ab/Av P Não Zoo - 

 Solanum cf. bullatum fumeiro-alho N Av P Sim Zoo - 

 Solanum intermedium Sendtn. coerana N Ab NP Sim Zoo - 

 Solanum mauritianum Scop. fumo-bravo N Ab/Av P Não Zoo - 

 Solanum pseudoquina A.St.-Hil. juá-de-árvore N Av P Não Zoo - 
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S.D
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C.A. 

 Solanum sp jurubeba N Ab/Av P Não Zoo - 

 Solanum swartzianum Roem. & Schult. 
folha-de-

prata 
N Av P Não Zoo - 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. benjoeiro N Ab/Av NP Não Zoo - 

Symplocaceae Symplocos cf. estrellensis 
congonha-

grande 
N Ab/Av NP Não Zoo - 

 Symplocos nitens (Pohl) Benth. sete-sangrias N Ab/Av NP Não Zoo - 

Theaceae Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski 
oliveira-
crespa 

N Ab/Av P Não Aut - 

Thelypteridaceae 
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) 

Ching 
samambaia-

da-pedra 
E Er - Não - - 

Urticaceae Cecropia glaziovii Snethl. 
embaúba-
vermelha 

N Av P Sim Zoo - 

Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. lixeira N Ab/Av P Não Zoo - 

 Lantana fucata Lindl. camará N Ab NP Não Zoo - 

 Lippia brasiliensis (Link) T.R.S.Silva - N Ab NP Não Zoo - 

 Citharexylum solanaceum Cham. pau-viola N Ab P Sim Zoo - 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. tucaneira N Av NP Não Ane - 

Onde: Origem = N:nativa e E:exótica; Hábito = Ab:arbusto, Av:árvore, Ep:epífita, Pl: estipes de palmeiras, Er:erva e Li:liana; G.S. = grupo 
sucessional, em que P:pioneira, NP: não-pioneira; S.D.-Síndrome de Dispersão = Zoo:zoocórica, Ane:anemocórica e Aut:autocórica; C.A.= 
Categoria de Ameaça, em que VU (Vulnerável), EN (Em perigo), conforme “Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção” (Portaria MMA nº 443/14). 

5.3.4. Levantamento fitossociológico 

5.3.4.1. Metodologia 

Com o objetivo de caracterizar a composição florística e estrutural da vegetação nativa 
ocorrente na área de estudo, onde é pretendida a ampliação do empreendimento minerário 
de interesse da VOTORANTIM CIMENTOS, foi realizado no período entre os dias 24 de 
agosto a 06 de setembro de 2020, um levantamento fitossociológico por equipe, composta por 
4 profissionais, sendo 2 engenheiros florestais e 2 biólogos. 

Os dados necessários para a análise fitossociológica do componente arbóreo da vegetação 
estudada foram obtidos em campo utilizando-se o método de amostragem por parcelas 
(MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974), as quais foram distribuídas aleatoriamente no 
interior do fragmento de florestal mais representativo da área de estudo, caracterizado pela 
formação Floresta Ombrófila Mista em estágio médio a avançado de regeneração do Bioma 

Mata Atlântica, conforme critérios e parâmetros da Resolução CONAMA nº 02/94, que define 
formações vegetais primárias e estágios sucessionais de vegetação secundária, com 
finalidade de orientar os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa 
no estado do Paraná. 

Para áreas em que a população estudada é homogênea e definida, ou seja, para ambientes 
uniformes, com uma mesma fisionomia vegetacional, é recomendada a amostragem aleatória 
simples. Na amostragem aleatória, todas as unidades amostrais têm a mesma probabilidade 
de ocorrência, ou seja, o universo amostral ou área de estudo deve ser subdividido em 
parcelas de igual tamanho, e estas devem ter a mesma chance de ocorrer por sorteio. 

A fim de refletir a estrutura, a florística da comunidade e a diversidade da área de estudo foram 
instaladas de forma aleatória no fragmento florestal, 53 parcelas retangulares iguais, com 
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dimensões de 10 m de largura por 25 m de comprimento (250 m² cada), perfazendo uma área 
amostral de 13.250 m² ou 1,325 ha. As parcelas retangulares permitem captar melhor os 
efeitos dos gradientes e representam melhor a heterogeneidade estrutural da vegetação e, 
ainda, facilitam a orientação dos trabalhadores nas parcelas. 

As parcelas amostrais foram demarcadas fisicamente em campo com auxílio de trena 
graduada e barbante, sendo o barbante esticado no centro da parcela, do início ao fim, e a 
trena graduada utilizada também como guia para delimitação da largura de 10 m (FOTOS 
5.3.4.1.1 a 5.3.4.1.4). Cada parcela amostral instalada recebeu uma placa de identificação 
contendo sua respectiva numeração, confeccionadas em material plástico vinil, resistente a 
intempéries (FOTOS 5.3.4.1.7 e 5.3.4.1.8). 

Na FIGURA 5.3.4.1.1 é apresentado o esquema ilustrativo de uma unidade amostral de 
250 m² instalada em campo. 

 

FIGURA 5.3.4.1.1 – Esquema ilustrativo de uma parcela amostral de 

250 m². 

 

 

  

FOTO 5.3.4.1.1 – Demarcação de parcela 
amostral do levantamento fitossociológico, com 
utilização de trena graduada e barbante. 

FOTO 5.3.4.1.2 – Detalhe da trena e barbante 
utilizados para delimitação física das parcelas 
amostrais do levantamento fitossociológico. 
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FOTO 5.3.4.1.3 – Parcela amostral do 
levantamento fitossociológico, demarcada com 
barbante. 

 

FOTO 5.3.4.1.4 – Parcela amostral do 
levantamento fitossociológico, demarcada com 
barbante. 

   

FOTO 5.3.4.1.5 – Parcela amostral do 
levantamento fitossociológico, demarcada com 
barbante. 

 

FOTO 5.3.4.1.6 – Parcela amostral do 
levantamento fitossociológico, demarcada com 
barbante. 

  

FOTO 5.3.4.1.7 – Detalhe da placa numerada 
utilizada para identificação da parcela amostral. 

FOTO 5.3.4.1.8 – Placa numerada utilizada para 
identificação da parcela amostral. 
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As coordenadas UTM (Datum WGS84) dos pontos de início e fim de cada parcela amostral 

foram obtidas por meio de aparelho GPS (FOTO 5.3.4.1.9). 

 

 

FOTO 5.3.4.1.9 – Anotação dos pontos de 
coordenadas UTM de parcela amostral do 
levantamento fitossociolóico com aparelho GPS. 

 

Os pontos de coordenadas das parcelas amostrais são apresentados no QUADRO 5.3.4.1.1. 

A localização das parcelas amostrais instaladas em campo é apresentada nos DESENHOS 

279.0.612.2-EIA-01 e 279.0.612.2-EIA-02, imagem de satélite e mapa de uso do solo, 

respectivamente. 

QUADRO 5.3.4.1.1 

PONTOS DE COORDENADAS UTM DAS PARCELAS AMOSTRAIS 

N. PARCELA N. PLACA 
INÍCIO FIM 

UTM E (m) UTM N (m) UTM E (m) UTM N (m) 

1 2 667.980,36 7.216.385,65 668.006,28 7.216.385,99 

2 3 668.062,63 7.216.205,61 668.068,65 7.216.227,69 

3 4 668.047,42 7.216.345,60 668.059,94 7.216.323,40 

4 5 668.068,59 7.216.289,06 668.068,36 7.216.310,66 

5 6 668.128,26 7.216.287,92 668.149,57 7.216.274,54 

6 7 668.277,50 7.216.313,39 668.254,98 7.216.293,95 

7 8 668.366,54 7.216.323,19 668.376,37 7.216.354,36 

8 9 668.329,22 7.216.411,01 668.304,08 7.216.416,42 

9 10 668.319,26 7.216.518,37 668.312,61 7.216.494,64 

10 11 667.989,07 7.216.331,70 667.970,87 7.216.309,82 

11 12 667.471,48 7.215.759,70 667.493,28 7.215.768,34 

12 13 667.546,79 7.215.762,20 667.553,05 7.215.757,44 

13 14 668.006,00 7.216.258,31 667.997,71 7.216.235,28 

14 15 667.952,67 7.216.151,80 667.940,57 7.216.168,79 

15 16 667.910,68 7.216.264,13 667.902,84 7.216.246,18 

16 17 667.904,08 7.215.997,42 667.874,51 7.215.994,91 

17 18 667.871,67 7.216.213,11 667.847,50 7.216.211,63 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.1.1 

PONTOS DE COORDENADAS UTM DAS PARCELAS AMOSTRAIS 

N. PARCELA N. PLACA 
INÍCIO FIM 

UTM E (m) UTM N (m) UTM E (m) UTM N (m) 

18 19 667.765,90 7.216.082,77 667.746,43 7.216.065,40 

19 20 667.820,47 7.215.989,48 667.825,87 7.216.007,38 

20 21 667.700,66 7.215.934,80 667.691,03 7.215.906,34 

21 22 667.771,64 7.215.932,35 667.771,81 7.215.899,39 

22 23 667.714,58 7.216.033,22 667.703,25 7.216.014,08 

23 24 667.583,50 7.215.699,04 667.595,80 7.215.701,90 

24 25 667.832,88 7.216.143,31 667.843,57 7.216.126,68 

25 26 667.532,00 7.215.856,00 667.552,00 7.215.849,00 

26 27 667.808,56 7.216.018,77 667.799,10 7.216.043,92 

27 28 667.658,00 7.215.759,00 667.653,00 7.215.746,00 

28 29 667.595,34 7.215.799,07 667.573,83 7.215.812,63 

29 30 667.706,40 7.215.717,18 667.690,92 7.215.710,39 

30 31 667.717,12 7.215.668,17 667.718,53 7.215.634,81 

31 32 667.703,71 7.216.590,04 667.683,03 7.216.572,80 

32 33 667.791,54 7.215.693,62 667.803,06 7.215.671,10 

33 34 667.584,55 7.216.586,38 667.568,86 7.216.588,55 

34 35 667.475,52 7.216.588,63 667.456,00 7.216.579,00 

35 36 667.840,13 7.216.454,01 667.858,17 7.216.481,19 

36 37 667.654,45 7.215.911,60 667.636,91 7.215.934,60 

37 38 667.626,25 7.216.017,22 667.613,30 7.215.994,16 

38 40 668.071,07 7.216.648,24 668.050,77 7.216.627,96 

39 41 667.899,82 7.216.671,78 667.919,88 7.216.671,87 

40 42 667.892,18 7.215.866,63 667.873,54 7.215.883,93 

41 43 668.023,38 7.216.113,70 668.007,04 7.216.105,16 

42 44 667.905,87 7.216.085,32 667.922,42 7.216.065,73 

43 46 667.826,69 7.216.683,36 667.817,22 7.216.663,37 

44 47 667.733,34 7.216.711,61 667.715,84 7.216.715,04 

45 48 667.640,55 7.216.670,46 667.661,21 7.216.687,81 

46 49 667.543,57 7.216.684,83 667.519,32 7.216.681,47 

47 50 668.064,51 7.216.557,01 668.066,98 7.216.531,50 

48 51 668.172,03 7.216.369,75 668.166,00 7.216.387,12 

49 52 668.117,32 7.216.471,40 668.099,26 7.216.470,06 

50 53 668.222,82 7.216.489,77 668.242,05 7.216.479,34 

51 54 668.178,46 7.216.555,23 668.190,78 7.216.573,58 

52 55 667.602,99 7.215.593,70 667.624,88 7.215.595,21 

53 58 667.356,50 7.216.537,60 667.376,21 7.216.514,66 
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Para amostragem do estrato lenhoso (arbustos, árvores e palmeiras) foram registrados no 

interior de cada parcela amostral todos os exemplares vivos e mortos em pé, com 

Circunferência a Altura do Peito – CAP (circunferência do fuste na altura de 1,30 m do nível 

do solo) igual ou superior a 15 cm ou Diâmetro a Altura do Peito – DAP igual ou superior a 

4,8 cm. 

O limite de inclusão de 15 cm de CAP adotado para amostragem do estrato arbóreo 

corresponde ao método mais utilizado no Brasil para florestas inequiâneas, permitindo 

amostrar, de forma mais abrangente, os indivíduos das classes diamétricas inferiores, que 

representam a parcela mais significativa das vegetações. 

O ponto de medição das circunferências ou diâmetros variou de acordo com a circunstância 

de campo, conforme detalhado na FIGURA 5.3.4.1.2, sendo que para cada uma delas há uma 

forma de se obter o ponto de medição (SOARES et al., 2007). 

Para os indivíduos perfilhados abaixo de 1,30 m, estes foram incluídos quando pelo menos 

um dos troncos múltiplos obedecia ao critério de inclusão adotado. Para as árvores bifurcadas 

ou deformadas na altura de 1,30 m do solo, a medição foi efetuada um pouco abaixo, critério 

previamente estabelecido para o levantamento. 

 

FIGURA 5.3.4.1.2 – Situações práticas de campo com representação dos 

respectivos pontos de medição (PM) da CAP ou DAP dos indivíduos. 
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Para cada indivíduo amostrado, além da medição da CAP com fita métrica (FOTOS 5.3.4.1.10 

e 5.3.4.1.11), foi realizada a identificação botânica da espécie, estimadas as alturas total 

(distância vertical tomada desde o nível do solo até o ápice da copa) e de fuste (distância do 

nível do solo até a primeira bifurcação significativa). 

A identificação botânica das espécies foi realizada em campo, com base na experiência dos 

componentes da equipe que efetuaram os levantamentos, por meio de material reprodutivo 

(frutos, sementes e flores), quando possível, mas principalmente através por meio de 

caracteres vegetativos e de casca (cor, estrutura e aspecto), o porte, a forma da copa e do 

tronco, presença de oxidação, estrias, resina, látex e outras exsudações, além de espinhos, 

lenticelas ou acúleos, bem como da presença de odores peculiares em folhas, casca e outras 

partes vegetais (FOTOS 5.3.4.1.12 e 5.3.4.1.13). 

Para as espécies cuja taxonomia era desconhecida ou duvidosa quando da realização do 

levantamento em campo foi efetuada a coleta de ramos vegetativos e, sempre que possível 

de material fértil, com auxilio de tesoura de poda e de podão. 

As amostras foram herborizadas conforme os procedimentos usuais em trabalhos de 

levantamentos florísticos (MORI et al., 1989), sendo posteriormente identificadas em 

laboratório com base em bibliografia taxonômica, ou ainda consulta à especialistas, que 

verificam a disposição das folhas, tipo de inflorescência, coloração e conjunto de 

caracteristicas dos elementos florais, dentre outros aspectos. Para algumas espécies também 

foram realizadas comparações com exsicatas no Herbário Municipal de São Paulo (PMSP). 

 

 

  

FOTO 5.3.4.1.10 – Medição de CAP de um 
indivíduo de Araucária angustifolia (araucária) 
contemplado no levantamento fitossociológico. 

FOTO 5.3.4.1.11 – Medição de CAP de exemplar 
de arbóreo contemplado no estudo 
fitossociológico. 
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FOTO 5.3.4.1.12 – Exsudação de látex de 
indivíduo arbóreo, característica marcante e 
distintiva em diversas espécies amostradas. 

FOTO 5.3.4.1.13 – Exsudação de látex de 
indivíduo arbóreo, característica marcante e 
distintiva em diversas espécies amostradas. 

  

FOTO 5.3.4.1.14 – Tronco fissurado com casca 
interna avermelhada de indivíduo de 
Monteverdia gonoclada (cafezinho). 

FOTO 5.3.4.1.15 – Detalhe da casca externa 
marrom com fissuras longitudinais profundas, da 
espécie Cedrela fissilis (cedro). 

  

FOTO 5.3.4.1.16 – Ramo de Solanum 
pseudoquina (juá-de-árvore) com a presença de 
flores, auxiliando na identificação botânica da 
espécie. 

FOTO 5.3.4.1.17 – Tronco de indivíduo de 
Cinnamodendron dinisii (pimenteira) 
apresentando casca interna rosada. 
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Os dados quantitativos e qualitativos necessários para realização do estudo fitossociológico, 

como número da parcela, número do indivíduo, circunferência (CAP), altura do fuste, altura 

total, nome comum, observações determinantes para identificação das espécies, bem como 

os pontos de coordenadas das parcelas amostrais foram anotados em planilha eletrônica do 

programa Microsoft Excel, por meio de um Tablet (FOTOS 5.3.4.1.18 e 5.3.4.1.19). 

  

FOTO 5.3.4.1.18 – Anotação dos dados 
dendrométrios e identificação botânica em 
campo em planilha eletrônica. 

FOTO 5.3.4.1.19 – Tablet usado para anotação 
dos dados dendrométrios e identificação 
botânica obtidos em campo. 

 

A nomenclatura botânica das espécies e dos autores foi realizada de acordo com o sistema 

de classificação Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009), adotando o sistema on-line 

de atualização nomenclatural do site REFLORA (FLORA DO BRASIL 2020 EM 

CONSTRUÇÃO, 2020). 

Os dados básicos levantados nas 53 parcelas amostrais de 250 m² cada foram analisados 

para fins de determinação da estrutura fitossociológica do fragmento florestal estudado, sendo 

considerados os parâmetros: abundância de indivíduos, frequência relativa (FR), frequência 

absoluta (FA), densidade relativa (DR), densidade absoluta (DA), dominância relativa (DoR) e 

dominância absoluta (DoA), conforme Mueller-Dombois & Ellenberg (1974), índice de valor de 

cobertura – IVC e índice de valor de importância – IVI, conforme Kent & Coker (1992), o índice 

de diversidade florística de Shannon-Weaver (H') e equabilidade de Pielou (J'), segundo 

Brower e Zar (1984), e o volume de material lenhoso, conforme detalhado a seguir. 

A análise fitossociológica da vegetação estudada foi realizada utilizando-se o programa 

Mata Nativa 2.0® (CIENTEC, 2006). 

 Abundância ou número de indivíduos (n) 

É o número de indivíduos amostrados. Refere-se tanto ao número de indivíduos registrados 

para dada espécie quanto para a comunidade como um todo. 

 Frequência Absoluta (FA) 

A frequência absoluta é a proporção do número de unidades amostrais com a presença de 

uma dada espécie em relação ao número total de unidades amostrais. Este parâmetro dá uma 

ideia de como cada espécie ocupa o espaço da comunidade. Uma espécie com alta frequência 
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geralmente está espalhada por todo o espaço da comunidade, ao passo que uma espécie 

com baixa frequência tende a ocorrer apenas em uma porção localizada do espaço da 

comunidade, ou seja, tem distribuição mais agregada. 

𝐹𝐴𝑖 = (
𝑢𝑖

𝑢𝑡
) 𝑥100 

 

onde: 𝐹𝐴𝑖 - frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal 

 𝑢𝑖 - número de unidades amostrais em que a i-ésima espécie ocorre 

 𝑢𝑡 - número total de unidades amostrais 

 

 Frequência Relativa (FR) 

Este parâmetro informa a frequência com que cada espécie ocorre distribuída na área de 

estudo. Assim, maiores valores de FRi indicam que determinada espécie se encontra mais 

bem representada e distribuída no povoamento amostrado. 

𝐹𝑅𝑖 = (
𝐹𝐴𝑖

∑ 𝐹𝐴𝑖
𝑃
𝑖=1

) 𝑥100 

 

onde: 𝐹𝑅𝑖 - frequência relativa da i-ésima espécie na comunidade vegetal 

 𝐹𝐴𝑖 - frequência absoluta da i-ésima espécie na comunidade vegetal 

 𝑃 - número de espécies amostradas 

 
 

 Densidade Absoluta (DA) 

A densidade absoluta se refere ao número de indivíduos por unidade de área ou volume. Para 

espécies lenhosas, a densidade absoluta deve ser expressa em hectare, dividindo o número 

de indivíduos registrados pela área amostrada em hectare. 

𝐷𝐴𝑖 =
𝑛𝑖

𝐴
 

 

onde: 𝐷𝐴𝑖 - densidade absoluta da i-ésima espécie (N/ha) 

 𝑛𝑖 - número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem 

 𝐴 - área total amostrada (ha) 

 

 Densidade Relativa (DR) 

Este parâmetro informa o número de indivíduos por área em que determinada espécie ocorre 

no povoamento. Assim, maiores valores de DRi indicam a existência de um maior número de 

indivíduos por hectare da espécie no povoamento amostrado. 
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𝐷𝑅𝑖 =
𝐷𝐴𝑖

𝐷𝑇
𝑥100 

 

𝐷𝑇 =
𝑁

𝐴
 

 

onde: 𝐷𝑅𝑖 - densidade relativa (%) da i-ésima espécie 

 𝐷𝐴𝑖 - densidade absoluta da i-ésima espécie (N/ha) 

 𝐷𝑇 - densidade total (N/unidade de área) 

 𝑁 - número total de indivíduos amostrados 

 𝐴 - área total amostrada (ha) 

 

 Dominância Absoluta (DoA) 

A área basal de uma espécie ou comunidade também é conhecida na literatura 

fitossociológica como dominância ou cobertura.  

A dominância absoluta é a soma das áreas basais dos caules de todos os indivíduos de uma 

mesma espécie ou da comunidade toda, em que a área basal de um indivíduo é a área da 

seção transversal do seu tronco ao nível do peito, do solo ou qualquer altura de medição 

escolhida pelo pesquisador. 

𝐷𝑜𝐴𝑖 =
𝐴𝐵𝑖

𝐴
 

 

onde: 𝐷𝑜𝐴𝑖 - dominância absoluta da i-ésima espécie (m²/ha) 

 𝐴𝐵𝑖 - área basal da i-ésima espécie (m²) 

 𝐴 - área amostrada (ha) 

 

 Dominância Relativa (DoR) 

Este parâmetro também informa a densidade da espécie, mas identificando sua dominância 

em termos de área basal. A dominância absoluta nada mais é do que a soma das áreas 

seccionais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie, por unidade de área. Assim, 

maiores valores de DoRi indicam que a espécie exerce dominância no povoamento amostrado 

em termos de área basal por hectare. 

𝐷𝑜𝑅𝑖 =
𝐷𝑜𝐴

𝐷𝑜𝑇
𝑥100 

 

onde: 𝐷𝑜𝑅𝑖 - dominância relativa (%) da i-ésima espécie 

 𝐷𝑜𝐴𝑖 - dominância absoluta da i-ésima espécie (m²/ha) 

 𝐷𝑜𝑇 - soma da dominância de todas as espécies amostradas 
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 Índice de Valor de Cobertura – VC 

Este parâmetro corresponde ao somatório dos parâmetros relativos de densidade e 
dominância de cada espécie, informando a importância da ocupação da superfície do solo por 
cada espécie em relação ao povoamento florestal. 

Para Mueller-Dombois e Ellenberg (1974) este valor é definido como a projeção vertical da 
copa ou das raízes de uma espécie sobre o solo. Sendo assim, a importância de uma espécie 
se caracteriza pelo número de indivíduos e suas dimensões (abundância e dominância) não 
levando em consideração se elas apareçam isoladas ou em grupos (BONETES, 2003). Cada 
variável relativa totaliza 100% se forem somadas todas as espécies. Ao somar as duas, cada 
uma totalizando 100%, tem-se um 𝑉𝐶 total de 200%. 

𝐼𝑉𝐶 = 𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 

 

onde: 𝐼𝑉𝐶 - índice de valor de cobertura da i-ésima espécie 

 𝐷𝑅𝑖 - densidade relativa da i-ésima espécie 

 𝐷𝑜𝑅𝑖 - dominância relativa da i-ésima espécie 

 

 

 Índice de Valor de Importância – VI 

O índice de valor de importância é um índice composto que agrega as variáveis, densidade 

relativa, dominância relativa e frequência relativa das espécies amostradas, informando a 

importância ecológica da espécie em termos de distribuição horizontal na comunidade 

estudada. Algumas espécies têm muitos indivíduos na comunidade, outras têm indivíduos 

muito grandes, algumas espécies têm distribuição agregada e restrita a poucos locais, outras 

são amplamente distribuídas no ambiente. 

Quando se deseja determinar quais espécies são mais “importantes” na estrutura da 

comunidade, o VI é uma tentativa de equalizar a contribuição de espécies mais dispersas ou 

menos dispersas e entre as espécies mais abundantes ou espécies com indivíduos de maior 

porte. Cada variável relativa totaliza 100% se forem somadas todas as espécies. Entretanto, 

ao somar as três, cada uma totalizando 100%, tem-se um VI total de 300%. Por meio do VI, é 

possível distinguir algumas poucas espécies que são socialmente importantes na estrutura da 

vegetação (alto VI) e muitas outras espécies de menor importância social na comunidade 

(baixo VI). 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 

 

onde: 𝐼𝑉𝐼 - índice de valor de importância da i-ésima espécie 

 𝐷𝑅𝑖 - densidade relativa da i-ésima espécie 

 𝐹𝑅𝑖 - frequência relativa da i-ésima espécie 

 𝐷𝑜𝑅𝑖 - dominância relativa da i-ésima espécie 
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 Índices de Biodiversidade (H’, J’ e C) 

Para análise da diversidade específica da área foi calculado o índice de Shannon-Weaver (H’), 

segundo Magurran (1988), que expressa o conteúdo de informações de cada comunidade, 

com base no cálculo da proporção da espécie e na amostra total dos indivíduos e índice de 

Equabilidade de Pielou (J’), segundo Pielou (1975), para avaliar a uniformidade na distribuição 

da abundância das espécies amostradas. 

𝐻′ = − ∑ 𝑃𝑖  𝑥 𝑙𝑛 (𝑃𝑖) 

 

onde: 𝐻′ - índice de Shannon-Weaver 

 𝑝𝑖 - ni/n 

 𝑛𝑖 - número de indivíduos da i-ésima espécie 

 𝑛 - número total de indivíduos amostrados 

 𝑙𝑛 - logaritmo de base neperiana 

 

𝐽′ =
𝐻′

ln(𝑆)
 

 

onde: 𝐽′ - índice Equabilidade de Pielou 

 𝐻′ - índice de diversidade de Shannon-Weaver 

 𝑆 - número de espécies amostradas 

 𝑙𝑛 - logaritmo de base neperiana 

 

Também foi calculado o Índice de dominância de Simpson, que mede a probabilidade de 2 

indivíduos, selecionados ao acaso na amostra, pertencer à mesma espécie (BROWER & 

ZARR, 1984). Uma comunidade de espécies com maior diversidade terá uma menor 

dominância. 

O valor estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores próximos de um, a 

diversidade é considerada maior. 

𝐶 = 1 −
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)𝑠

𝑖=1

𝑁(𝑁 − 1)
 

 

onde: 𝐶 - índice de dominância de Simpson 

 𝑛𝑖 - número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie 

 𝑁 - número total de indivíduos amostrados 

 

 Área basal 

Expressa quantos metros quadrados a espécie ocupa em uma unidade de área. A área basal 

de cada indivíduo foi calculada a partir do diâmetro, de acordo com a seguinte fórmula: 
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𝐴𝐵 =
𝜋 𝑥 (𝐷𝐴𝑃2)

40.000
 

 

onde: 𝐴𝐵 - área basal (m³) 

 𝜋 - razão entre perímetro e diâmetro da circunferência (≈3,1416) 

 𝐷𝐴𝑃 - diâmetro à altura do peito (cm) 

 𝐷𝐴𝑃 - CAP / π 

 𝐶𝐴𝑃 - circunferência à altura do peito (cm) 

 

Para as árvores com mais de um fuste, calculou-se o diâmetro equivalente – Deq, conforme 

adotado por Silva (2005). O Deq é dado pela expressão abaixo, a qual pressupõe que a área 

transversal a 1,30 m do nível do solo de uma árvore com mais de um fuste é produzida pela 

soma das áreas transversais individuais de cada fuste. 

O diâmetro equivalente ou também conhecido como diâmetro fundido, tem uma aplicação 

grande para inventários de espécies nativas, cujas árvores apresentam diferentes fustes. 

𝐷𝑒𝑞 = √(𝐷𝐴𝑃12 + 𝐷𝐴𝑃22 + 𝐷𝐴𝑃𝑛2) 

 

onde: 𝐷𝑒𝑞 - diâmetro equivalente (cm) 

 𝐷𝐴𝑃 - diâmetro à altura do peito (cm) 

 

 Volume 

Os dados de DAP e altura obtidos para cada árvore individual foram utilizados para quantificar 

o volume com casca, conforme equação volumétrica utilizada para Floresta Ombrófila Mista, 

apresentada abaixo: 

𝑉𝑐

𝑐
= 0,0000596 𝑥 𝐷𝐴𝑃2,14581𝑥𝐻𝑡0,71915 

 

onde: 𝑉𝑐 𝑐⁄  - volume com casca (m³) 

 𝐷𝐴𝑃 - diâmetro à altura do peito (cm) 

 𝐻𝑡 - altura total (m) 

 

5.3.4.2. Resultados obtidos no levantamento fitossociológico 

No levantamento fitossociológico realizado foram registrados 3.275 indivíduos, dentre os 

quais, 3.065 vivos e 210 mortos ainda em pé, pertencentes a 48 famílias botânicas, 87 gêneros 

e 111 espécies. As árvores mortas em pé foram reunidas na categoria “Mortas”, sendo 

calculados seus valores fitossociológicos.  
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Dentre as 111 espécies identificadas, 1 corresponde a espécie “morta” e 3 correspondem a 

espécies exóticas, a saber: Hovenia dulcis (uva-japonesa), Eriobotrya japônica (ameixa-

amarela) e Pinus elliottii (pinus).  

A não identificação a nível específico de apenas 2 espécies ocorreu devido à ausência de 

material botânico reprodutivo para a espécie na época em que foi realizado o levantamento 

(estéreis), a saber: Actinostemon sp. (laranjeira-do-mato) e Solanum sp. (jurubeba). Em 

relação a espécie Solanum sp. destaca-se que foi coletada amostras de material vegetativo 

para comparação com amostras das espécies enquadradas como ameaçadas em âmbito 

estadual e em âmbito federal, sendo descartada por exclusão, a possibilidade de se tratar de 

espécie ameaçada de extinção. Em relação a espécie Actinostemon sp., não há registro de 

espécie com este gênero ameaçada. 

No QUADRO 5.3.4.2.1 é apresentada a lista geral das espécies identificadas no levantamento 

fitossociológico, as quais foram ordenadas por família, sendo indicados seus respectivos 

nomes populares e as parcelas nas quais foram amostradas. 

A nomenclatura botânica das espécies foi realizada de acordo com o sistema de classificação 

APG III (2009), adotando o sistema on-line de atualização nomenclatural do site REFLORA 

(FLORA DO BRASIL 2020 EM CONSTRUÇÃO, 2020). 

 

QUADRO 5.3.4.2.1 

LISTA GERAL DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS DO LEVANTAMENTO 
FITOSSOCIOLÓGICO 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
PARCELAS AMOSTRAIS 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi 
aroeira-

pimenteira 

3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 21, 23, 
25, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 

41, 46, 47, 51, 52, 53 

Annonaceae Guatteria australis A.St.-Hil. embiú 
5, 6, 7, 17, 21, 23, 36, 37, 38, 

39, 42, 43, 47, 52 

Annonaceae Annona sylvatica A.St.-Hil. 
araticum-do-

mato 
19, 33, 37, 49, 53 

Annonaceae Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer araticum 20 

Apocynaceae Aspidosperma pyricollum Müll.Arg. pequiá 
11, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 40, 

52 

Apocynaceae Tabernaemontana catharinensis A.DC. figueirinho 3, 6, 9, 18, 23, 40, 52 

Aquifoliaceae Ilex theezans Mart. ex Reissek caúna 
2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 

32, 38, 43, 49, 50, 53 

Aquifoliaceae Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. congonha 5 

Araliaceae 
Didymopanax morototoni (Aubl.) 

Decne. & Planch 
mandiocão 36 

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze araucária 
11, 12, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 

32, 33, 34, 35, 37, 40, 52 

Arecaceae 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) 

Glassman 
jerivá 3, 18, 28, 30, 31, 35, 47 

Asparagaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché capim-de-anta 

1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 
23, 24, 27, 30, 33, 35, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 51, 52 

Asteraceae Piptocarpha axillaris (Less.) Baker vassourão-preto 
10, 11, 15, 16, 31, 33, 34, 36, 

37, 44, 51 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.1 

LISTA GERAL DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS DO LEVANTAMENTO 
FITOSSOCIOLÓGICO 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
PARCELAS AMOSTRAIS 

Asteraceae 
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 
vassoura 6, 7, 8, 17, 25, 33, 34, 35, 47 

Asteraceae 
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) 

Cabrera 
cambará-de-

espinho 
23, 29 

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. caroba 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 19, 
20, 23, 31, 38, 39, 44, 47, 49, 

50, 51, 52, 53 

Canellaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke pimenteira 
11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 
27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 44, 

52 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume pau-pólvora 6, 9, 47, 51 

Celastraceae 
Monteverdia evonymoides (Reissek) 

Biral 
coração-de-

bugre 
1, 3, 4, 5, 9, 14, 18, 24, 31, 

36, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51 

Celastraceae Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral cafezinho 18, 21, 42, 47 

Clethraceae Clethra scabra Pers. guaraperê 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14, 15, 17, 18, 20, 31, 33, 34, 
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 52, 53 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. guaperê 
2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 25, 

31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 
44, 45, 46, 47, 51, 52, 53 

Cunoniaceae Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. Gramimunha 39 

Cyatheaceae Cyathea phalerata Mart. samambaiaçu 
1, 2, 6, 8, 14, 20, 22, 24, 26, 

39, 42, 52 

Cyatheaceae Cyathea delgadii Sternb. 
xaxim-de-
espinho 

5, 17, 19, 21, 34, 43, 48, 50, 
52, 53 

Cyatheaceae 
Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) 

Domin 
xaxim 19, 39, 43 

Elaeocarpaceae 
Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex 

Benth 
ouriceiro 2, 15, 40, 47 

Escalloniaceae Escallonia bifida Link & Otto canudo-de-pito 6, 7 

Euphorbiaceae 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
tapiá 

17, 18, 19, 21, 24, 31, 32, 33, 
36, 39, 41, 53 

Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Canemuçu 12, 23, 25, 28, 30, 32 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong leiteiro 7, 11, 17, 19, 29, 37, 53 

Euphorbiaceae Actinostemon sp. 
laranjeira-do-

mato 
23, 25, 28, 30, 41, 52 

Euphorbiaceae Croton macrobothrys Baill. sangue-de-drago 7 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Vogel jacarandá-rosa 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 

50, 51 

Fabaceae 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) 

J.F.Macbr. 
pau-jacaré 

8, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 
40 

Fabaceae Inga sessilis (Vell.) Mart. ingá-ferradura 2, 6, 8, 15, 31, 42, 47, 49, 50 

Fabaceae Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth rabo-de-mico 27, 44, 45, 46, 53 

Fabaceae Ormosia arborea (Vell.) Harms olho-de-cabra 2, 3, 4, 31, 42 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue 29, 44, 45, 46 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.1 

LISTA GERAL DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS DO LEVANTAMENTO 
FITOSSOCIOLÓGICO 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
PARCELAS AMOSTRAIS 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan angico-branco 26, 42 

Fabaceae Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld bico-de-pato 35, 38, 53 

Fabaceae Andira inermis (W.Wright) DC. 
angelim-
vermelho 

32 

Fabaceae Copaifera trapezifolia Hayne 
copaíba-
vermelha 

18, 19 

Fabaceae 
Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby 

& J.W.Grimes 
angico-rajado 23 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke tamanqueira 25, 38, 45 

Lauraceae Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso imbuia 
1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
20, 22, 26, 36, 37, 38, 39, 42, 

44, 46, 49, 52 

Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees guaicá 
1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 
37, 41, 42, 47, 48, 49, 51 

Lauraceae Persea venosa Nees & Mart. pau-andrade 
2, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 39, 

42, 48, 49, 50, 52, 53 

Lauraceae Ocotea bicolor Vattimo-Gil canela-bicolor 
1, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 18, 
20, 22, 26, 31, 33, 34, 36, 37, 

38, 46, 48, 49, 52 

Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees canela-ferrugem 
1, 4, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 
36, 40, 42, 53 

Lauraceae 
Endlicheria paniculata (Spreng.) 

J.F.Macbr. 
canela-preta 

18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 36, 
37, 39, 42, 52, 53 

Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer canela-sassafrás 
11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 

26, 29, 36, 37, 40 

Lauraceae 
Cinnamomum sellowianum (Nees & 

Mart.) Kosterm. 
canela 

10, 15, 17, 22, 24, 27, 31, 33, 
35, 38, 41 

Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart salta-martim 53 

Lythraceae Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. dedaleiro 19, 29, 32, 34, 36, 50 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. mutambo 6 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo 29, 35 

Malvaceae 
Pseudobombax longiflorum (Mart.) 

A.Robyns 
embiruçu 31 

Melastomataceae Miconia sellowiana Naudin pixirica 35, 39 

Melastomataceae 
Pleroma sellowianum (Cham.) 

P.J.F.Guim. & Michelang. 
quaresma 26, 34 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjarana 

1, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 
32, 35, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 

49, 50, 52, 53 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. cedro-rosa 3, 10, 24, 29, 39, 42, 50, 52 

Monimiaceae Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins orelha-de-onça 
4, 18, 19, 20, 24, 26, 32, 36, 

40, 42, 52 

Moraceae 
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger 

et al. 
cincho 18, 20, 22, 24, 42 

Moraceae Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. figueira 14, 32, 43, 49, 50 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.1 

LISTA GERAL DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS DO LEVANTAMENTO 
FITOSSOCIOLÓGICO 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
PARCELAS AMOSTRAIS 

Morta Morta morta 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 
guamirim-de-

folha-fina 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 

53 

Myrtaceae 
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) 

O.Berg 
guabiroba 

3, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25, 27, 
28, 29, 30, 32, 36, 39, 44, 46, 

47, 52, 53 

Myrtaceae 
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) 

Landrum 
cravo-do-mato 

5, 11, 13, 16, 21, 23, 25, 27, 
29, 30, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 

45, 46, 52 

Myrtaceae 
Myrceugenia rufescens (DC.) 

D.Legrand & Kausel 
cambuizinho 

5, 8, 9, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 
25, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 40, 

43, 44, 45, 47, 48, 49, 52 

Myrtaceae Eugenia involucrata DC. araçazeiro 12, 14, 26, 28, 30, 39, 48 

Myrtaceae Psidium longipetiolatum D.Legrand araçá-goiaba 18, 25, 27, 30, 32, 52 

Myrtaceae Eugenia prasina O.Berg araçarana 13, 28, 34, 40 

Myrtaceae Eugenia handroana D.Legrand 
pitangueira-

miúda 
6, 9, 20, 32, 47 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pitanga 25, 29, 31 

Myrtaceae Myrcia guianensis (Aubl.) DC. cambuí 5, 8, 11 

Myrtaceae Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk. pitanga-do-mato 7, 11, 20 

Myrtaceae Psidium cattleyanum Sabine araçá-amarelo 13, 19, 29 

Myrtaceae Eugenia pluriflora DC. guamirim 11 

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz maria-mole 4, 37 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Baill. tabocuva 23, 39, 50 

Picramniaceae Picramnia cf. parvifolia pau-amargo 44, 46, 52 

Pinaceae Pinus elliottii L. pinheiro 35 

Primulaceae Myrsine umbellata Mart. capororocão 

2, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 52, 

53 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. 

& Schult. 
capororoca 

1, 2, 25, 30, 33, 34, 35, 39, 
40, 44, 52 

Primulaceae Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. 
capororoca-

miúda 
31, 33, 34, 35, 39, 43, 47, 52 

Proteaceae Roupala montana Aubl. carne-de-vaca 
4, 10, 20, 22, 26, 34, 36, 41, 

46, 47, 48 

Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão 
6, 7, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 

29, 30, 35, 41, 45 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.1 

LISTA GERAL DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS DO LEVANTAMENTO 
FITOSSOCIOLÓGICO 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
PARCELAS AMOSTRAIS 

Rhamnaceae 
Frangula sphaerosperma (Sw.) Kartesz 

& Gandhi 
canjica 7, 8, 26, 31, 35, 52 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. 
pessegueiro-

bravo 

2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 
18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 

47, 49, 52 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. ameixa-amarela 33 

Rubiaceae Palicourea sessilis (Vell.) C.M.Taylor jasmin 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 
34, 36, 37, 39, 42, 47, 48, 49, 

50, 52 

Rubiaceae Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. pau-de-macaco 6, 17, 24, 42 

Rubiaceae Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. 
laranja-de-

macaco 
20 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
mamica-de-

porca 
1, 6, 31, 48, 49 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. guaçatonga 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 

45, 46, 48, 49, 50, 52, 53 

Salicaceae Casearia decandra Jacq. cambroé 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
35, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 

50, 51, 52, 53 

Salicaceae Xylosma pseudosalzmannii Sleumer espinho-agulha 2, 7, 11, 25, 30, 43 

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart. camboatã 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 
32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 48, 

49, 50, 51, 52, 53 

Sapindaceae 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 

Hieron. ex Niederl. 
chal-chal 

3, 6, 7, 8, 17, 25, 27, 28, 29, 
32, 43, 46, 49 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. 
camboatá-

branco 
8, 17, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 

46 

Solanaceae Solanum sp. jurubeba 
1, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 

30, 31, 37, 42 

Solanaceae Solanum swartzianum Roem. & Schult. folha-de-prata 29, 37, 41, 49, 50 

Solanaceae Solanum intermedium Sendtn. coerana 8, 31, 50, 51, 52 

Solanaceae Solanum cf. bullatum fumeiro-alho 13, 39 

Solanaceae Solanum mauritianum Scop. fumo-bravo 35 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. benjoeiro 32, 43, 45, 52 

Symplocaceae Symplocos nitens (Pohl) Benth. sete-sangrias 5, 11, 20, 23, 31, 53 

Symplocaceae Symplocos cf. estrellensis 
congonha-

grande 
16, 20, 22, 42 

Theaceae Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski oliveira-crespa 
2, 6, 13, 14, 16, 19, 29, 33, 

39, 42, 46, 53 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum Mart. tucaneira 11, 17, 26 
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As famílias de maior riqueza florística no levantamento fitossociológico foram Myrtaceae, 

representada por 13 espécies (11,7% do total), seguida por Fabaceae, representada por 11 

espécies (9,9%), Lauraceae, com 8 espécies (7,2%) e Euphorbiaceae e Solanaceae, ambas 

representadas por 5 espécies cada (4,5% do total cada), totalizando 37,8% do número total 

de espécies (111). As demais famílias são representadas por menos de 3 espécies cada, e a 

soma dessas famílias representa aproximadamente 62,2% do número total de espécies 

amostradas (QUADRO 5.3.4.2.2 e FIGURA 5.3.4.2.1). 

QUADRO 5.3.4.2.2 

RIQUEZA FLORÍSTICA DAS FAMÍLIAS AMOSTRADAS 

FAMÍLIA NÚMERO DE ESPÉCIES % DE ESPÉCIES 

Myrtaceae 13 11,7 

Fabaceae 11 9,9 

Lauraceae 8 7,2 

Euphorbiaceae 5 4,5 

Solanaceae 5 4,5 

Annonaceae 3 2,7 

Asteraceae 3 2,7 

Cyatheaceae 3 2,7 

Malvaceae 3 2,7 

Primulaceae 3 2,7 

Rubiaceae 3 2,7 

Salicaceae 3 2,7 

Sapindaceae 3 2,7 

Apocynaceae 2 1,8 

Aquifoliaceae 2 1,8 

Celastraceae 2 1,8 

Cunoniaceae 2 1,8 

Melastomataceae 2 1,8 

Meliaceae 2 1,8 

Moraceae 2 1,8 

Rhamnaceae 2 1,8 

Rosaceae 2 1,8 

Symplocaceae 2 1,8 

Anacardiaceae 1 0,9 

Araliaceae 1 0,9 

Araucariaceae 1 0,9 

Arecaceae 1 0,9 

Asparagaceae 1 0,9 

Bignoniaceae 1 0,9 

Canellaceae 1 0,9 

Cannabaceae 1 0,9 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.2 

RIQUEZA FLORÍSTICA DAS FAMÍLIAS AMOSTRADAS 

FAMÍLIA NÚMERO DE ESPÉCIES % DE ESPÉCIES 

Clethraceae 1 0,9 

Elaeocarpaceae 1 0,9 

Escalloniaceae 1 0,9 

Lamiaceae 1 0,9 

Loganiaceae 1 0,9 

Lythraceae 1 0,9 

Monimiaceae 1 0,9 

Morta 1 0,9 

Nyctaginaceae 1 0,9 

Peraceae 1 0,9 

Picramniaceae 1 0,9 

Pinaceae 1 0,9 

Proteaceae 1 0,9 

Rutaceae 1 0,9 

Styracaceae 1 0,9 

Theaceae 1 0,9 

Vochysiaceae 1 0,9 

TOTAL 111 100,0 

 

 

FIGURA 5.3.4.2.1 – Famílias com maior riqueza específica na área 

amostral de 1,325 ha de Floresta Ombrófila Mista em Rio Branco do 

Sul, PR. 

 

As famílias mais abundantes em número e porcentagem de indivíduos amostrados foram 

Myrtaceae (397 e 12,12%), seguida de Salicaceae (307 e 9,37%), Lauraceae (297 e 9,07%), 
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Sapindaceae (240 e 7,33%), Clethraceae (235 e 7,18%), “Morta” (210 e 6,41%) e Fabaceae 

(196 e 5,98%), representando 57,46% do número total de indivíduos amostrados (3.275). As 

demais famílias apresentaram menos de 5% de indivíduos cada e a soma dessas famílias 

representa 1.393 indivíduos ou 42,51% do número total de indivíduos amostrados. 

No QUADRO 5.3.4.2.3 são apresentadas as famílias amostradas no levantamento 

fitossociológico e suas respectivas abundâncias de indivíduos, porcentagem total e as 

parcelas nas quais foram amostradas. 

Na FIGURA 5.3.4.2.2 são apresentadas as 7 famílias com maior porcentagem de indivíduos 

amostrados no levantamento fitossociológico, que juntas representaram 57,46% do número 

total de indivíduos. 

 

QUADRO 5.3.4.2.3 

FAMÍLIAS AMOSTRADAS E ABUNDÂNCIA DE INDIVÍDUOS NAS PARCELAS 

FAMÍLIA N % PARCELAS 

Myrtaceae 397 12,12 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 

Salicaceae 307 9,37 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 

Lauraceae 297 9,07 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53 

Sapindaceae 240 7,33 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 

51, 52, 53 

Clethraceae 235 7,18 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53 

Morta 210 6,41 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 

Fabaceae 196 5,98 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 53 

Primulaceae 154 4,7 
1, 2, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 52, 53 

Asparagaceae 129 3,94 
1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 27, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 51, 52 

Cunoniaceae 121 3,69 
2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 25, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 

51, 52, 53 

Rubiaceae 89 2,72 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 34, 36, 

37, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 52 

Meliaceae 74 2,26 
1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 32, 35, 

36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 

Cyatheaceae 73 2,23 1, 2, 5, 6, 8, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 39, 42, 43, 48, 50, 52, 53 

Rosaceae 63 1,92 
2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 37, 40, 42, 47, 49, 52 

Bignoniaceae 60 1,83 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 23, 31, 38, 39, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 

53 

Canellaceae 52 1,59 11, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 44, 52 

Euphorbiaceae 50 1,53 
7, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 

52, 53 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.3 

FAMÍLIAS AMOSTRADAS E ABUNDÂNCIA DE INDIVÍDUOS NAS PARCELAS 

FAMÍLIA N % PARCELAS 

Anacardiaceae 48 1,47 
3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 46, 47, 51, 

52, 53 

Asteraceae 48 1,47 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 47, 51 

Celastraceae 45 1,37 1, 3, 4, 5, 9, 14, 18, 21, 24, 31, 36, 38, 39, 42, 47, 48, 49, 50, 51 

Theaceae 45 1,37 2, 6, 13, 14, 16, 19, 29, 33, 39, 42, 46, 53 

Annonaceae 37 1,13 5, 6, 7, 17, 19, 20, 21, 23, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 52, 53 

Rhamnaceae 35 1,07 6, 7, 8, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 41, 45, 52 

Araucariaceae 32 0,98 11, 12, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 52 

Solanaceae 29 0,89 
1, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 49, 50, 

51, 52 

Moraceae 27 0,82 14, 18, 20, 22, 24, 32, 42, 43, 49, 50 

Aquifoliaceae 26 0,79 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 32, 38, 43, 49, 50, 53 

Apocynaceae 21 0,64 3, 6, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 36, 37, 38, 40, 52 

Monimiaceae 19 0,58 4, 18, 19, 20, 24, 26, 32, 36, 40, 42, 52 

Proteaceae 14 0,43 4, 10, 20, 22, 26, 34, 36, 41, 46, 47, 48 

Styracaceae 12 0,37 32, 43, 45, 52 

Symplocaceae 11 0,34 5, 11, 16, 20, 22, 23, 31, 42, 53 

Vochysiaceae 11 0,34 11, 17, 26 

Malvaceae 8 0,24 6, 29, 31, 35 

Arecaceae 7 0,21 3, 18, 28, 30, 31, 35, 47 

Escalloniaceae 7 0,21 6, 7 

Lythraceae 7 0,21 19, 29, 32, 34, 36, 50 

Cannabaceae 6 0,18 6, 9, 47, 51 

Melastomataceae 6 0,18 26, 34, 35, 39 

Rutaceae 6 0,18 1, 6, 31, 48, 49 

Picramniaceae 5 0,15 44, 46, 52 

Elaeocarpaceae 4 0,12 2, 15, 40, 47 

Lamiaceae 4 0,12 25, 38, 45 

Peraceae 3 0,09 23, 39, 50 

Nyctaginaceae 2 0,06 4, 37 

Araliaceae 1 0,03 36 

Loganiaceae 1 0,03 53 

Pinaceae 1 0,03 35 

TOTAL 3.275 100 53 PARCELAS 
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FIGURA 5.3.4.2.2 – Famílias com maior porcentagem de 

indivíduos no levantamento fitossociológico na área amostral de 

1,325 ha de Floresta Ombrófila Mista em Rio Branco do Sul, PR. 

 

 

As 10 espécies mais importantes com relação ao Valor de Importância – VI, em ordem 

decrescente, foram: Clethra scabra (7,64%), Morta (5,34) Cupania oblongifolia (4,20%), 

Lamanonia ternata (4,16%), Myrcia splendens (3,97%), Casearia sylvestris (3,85%), Araucaria 

angustifolia (3,85%), Casearia decandra (3,51%), Dalbergia brasiliensis (3,05%) e Cordyline 

spectabilis (2,55%), que juntas somaram 42,12% do VI de todas as espécies amostradas, 

sendo que as 101 espécies restantes somaram aproximadamente 57,90%. 

Destaca-se que para a espécie Araucaria angustifolia (araucária), a DoR é o principal 

parâmetro fitossociológico que influencia a composição de seu elevado VI, já que apresenta 

baixa DR e menor FR quando comparada a outras espécies do levantamento. 

As espécies que apresentam maior valor VI são as mesmas que ocuparam as primeiras 

posições em relação ao VC. 

Na FIGURA 5.3.4.2.3 é apresentada a composição do índice de VI para as espécies com os 

maiores VI na floresta estudada. 
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FIGURA 5.3.4.2.3 – Distribuição dos valores de Densidade Relativa – DR, Frequência Relativa 

– FR e Dominância Relativa – DoR das espécies no levantamento fitossociológico realizado 

na área amostral de 1,325 ha de Floresta Ombrófila Mista, em Rio Branco do Sul - PR. 

 

 

Na área amostrada foram levantados 210 indivíduos mortos em pé, correspondente a um total 

de 6,41% dos indivíduos amostrados (3.275), distribuídos em 50 das 53 parcelas amostrais. 

Essa situação é normal em florestas tropicais brasileiras e indica que não está havendo uma 

perturbação localizada. No presente estudo, o número total de indivíduos mortos é semelhante 

ao encontrado em outros trabalhos realizados em florestas tropicais, como o de Cavassan 

(1982) que encontrou 5,8%, de Struffaldi-De-Vuono (1985) que levantou 11,5%, Martins 

(1991) que identificou 7,4%, Tabanez et al. (1997) com 11,3% e Ivanauskas & Rodrigues 

(2000) com 4,5% de indivíduos mortos. A morte dos indivíduos deve estar relacionada a 

fatores naturais, como acidentes (ventos, tempestades, queda de grandes ramos), doenças e 

naturalmente. 

No QUADRO 5.3.4.2.4 são apresentados os parâmetros fitossociológicos estimados para as 

espécies amostradas, ordenadas pelo VI. 
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QUADRO 5.3.4.2.4 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE NOME POPULAR N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Clethra scabra guaraperê 235 31 6,9638 177,358 7,18 58,49 2,63 5,256 13,11 20,290 10,14 22,919 7,64 

Morta morta 210 50 2,8446 158,491 6,41 94,34 4,24 2,147 5,36 11,769 5,88 16,010 5,34 

Cupania oblongifolia camboatã 197 39 1,7342 148,679 6,02 73,58 3,31 1,309 3,27 9,281 4,64 12,589 4,20 

Lamanonia ternata guaperê 120 24 3,5956 90,566 3,66 45,28 2,04 2,714 6,77 10,435 5,22 12,471 4,16 

Myrcia splendens guamirim-de-folha-fina 142 43 2,0825 107,170 4,34 81,13 3,65 1,572 3,92 8,258 4,13 11,905 3,97 

Casearia sylvestris guaçatonga 162 41 1,6563 122,264 4,95 77,36 3,48 1,250 3,12 8,066 4,03 11,543 3,85 

Araucaria angustifolia araucária 32 15 4,9336 24,151 0,98 28,30 1,27 3,723 9,29 10,268 5,13 11,540 3,85 

Casearia decandra cambroé 139 38 1,6272 104,906 4,24 71,70 3,22 1,228 3,06 7,309 3,65 10,532 3,51 

Dalbergia brasiliensis jacarandá-rosa 121 36 1,2714 91,321 3,69 67,92 3,05 0,960 2,39 6,089 3,04 9,142 3,05 

Cordyline spectabilis capim-de-anta 129 28 0,7044 97,358 3,94 52,83 2,37 0,532 1,33 5,266 2,63 7,640 2,55 

Myrsine umbellata capororocão 102 33 0,6705 76,981 3,11 62,26 2,80 0,506 1,26 4,377 2,19 7,176 2,39 

Ocotea porosa imbuia 42 21 1,8522 31,698 1,28 39,62 1,78 1,398 3,49 4,770 2,39 6,552 2,18 

Ocotea puberula guaicá 38 24 1,5098 28,679 1,16 45,28 2,04 1,139 2,84 4,004 2,00 6,039 2,01 

Campomanesia xanthocarpa guabiroba 65 20 1,2105 49,057 1,98 37,74 1,70 0,914 2,28 4,264 2,13 5,961 1,99 

Palicourea sessilis jasmin 69 28 0,7428 52,075 2,11 52,83 2,37 0,561 1,40 3,506 1,75 5,881 1,96 

Persea venosa pau-andrade 44 23 1,3255 33,208 1,34 43,40 1,95 1,000 2,50 3,840 1,92 5,791 1,93 

Pimenta pseudocaryophyllus cravo-do-mato 87 19 0,7462 65,660 2,66 35,85 1,61 0,563 1,41 4,062 2,03 5,673 1,89 

Cabralea canjerana canjarana 65 28 0,6313 49,057 1,98 52,83 2,37 0,476 1,19 3,174 1,59 5,549 1,85 

Prunus myrtifolia pessegueiro-bravo 62 28 0,6348 46,792 1,89 52,83 2,37 0,479 1,20 3,089 1,54 5,463 1,82 

Ocotea bicolor canela-bicolor 48 22 0,7771 36,226 1,47 41,51 1,87 0,587 1,46 2,929 1,46 4,795 1,60 

Jacaranda puberula caroba 60 22 0,5405 45,283 1,83 41,51 1,87 0,408 1,02 2,850 1,42 4,716 1,57 

Nectandra oppositifolia canela-ferrugem 36 20 1,0220 27,170 1,10 37,74 1,70 0,771 1,92 3,024 1,51 4,720 1,57 

Laplacea fruticosa oliveira-crespa 45 12 1,1344 33,962 1,37 22,64 1,02 0,856 2,14 3,510 1,76 4,528 1,51 

Schinus terebinthifolia aroeira-pimenteira 48 23 0,5288 36,226 1,47 43,40 1,95 0,399 1,00 2,461 1,23 4,412 1,47 

Endlicheria paniculata canela-preta 36 13 1,0618 27,170 1,10 24,53 1,10 0,801 2,00 3,099 1,55 4,201 1,40 

Cinnamodendron dinisii pimenteira 52 17 0,5949 39,245 1,59 32,08 1,44 0,449 1,12 2,708 1,35 4,150 1,38 

Myrceugenia rufescens cambuizinho 51 24 0,2579 38,491 1,56 45,28 2,04 0,195 0,49 2,043 1,02 4,079 1,36 

Monteverdia evonymoides coração-de-bugre 41 17 0,4981 30,943 1,25 32,08 1,44 0,376 0,94 2,190 1,10 3,632 1,21 

Cyathea phalerata samambaiaçu 46 12 0,5506 34,717 1,40 22,64 1,02 0,416 1,04 2,441 1,22 3,459 1,15 

Piptadenia gonoacantha pau-jacaré 18 9 1,0455 13,585 0,55 16,98 0,76 0,789 1,97 2,519 1,26 3,282 1,09 

Ilex theezans caúna 22 15 0,3549 16,604 0,67 28,30 1,27 0,268 0,67 1,340 0,67 2,612 0,87 

Ocotea odorifera canela-sassafrás 31 13 0,2582 23,396 0,95 24,53 1,10 0,195 0,49 1,433 0,72 2,535 0,85 

Myrsine coriacea capororoca 32 11 0,3261 24,151 0,98 20,75 0,93 0,246 0,61 1,591 0,80 2,524 0,84 

Allophylus edulis chal-chal 33 13 0,2244 24,906 1,01 24,53 1,10 0,169 0,42 1,430 0,72 2,533 0,84 

Alchornea triplinervia tapiá 19 12 0,4670 14,340 0,58 22,64 1,02 0,352 0,88 1,460 0,73 2,477 0,83 

Cinnamomum sellowianum canela 22 11 0,4353 16,604 0,67 20,75 0,93 0,329 0,82 1,491 0,75 2,424 0,81 

Guatteria australis embiú 28 14 0,1963 21,132 0,85 26,42 1,19 0,148 0,37 1,225 0,61 2,412 0,80 

Hovenia dulcis uva-do-japão 23 13 0,2610 17,358 0,70 24,53 1,10 0,197 0,49 1,194 0,60 2,296 0,77 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.4 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE NOME POPULAR N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Piptocarpha axillaris vassourão-preto 21 11 0,3035 15,849 0,64 20,75 0,93 0,229 0,57 1,213 0,61 2,146 0,72 

Cyathea delgadii xaxim-de-espinho 24 10 0,2558 18,113 0,73 18,87 0,85 0,193 0,48 1,214 0,61 2,063 0,69 

Baccharis oblongifolia vassoura 25 9 0,2681 18,868 0,76 16,98 0,76 0,202 0,50 1,268 0,63 2,032 0,68 

Mollinedia schottiana orelha-de-onça 19 11 0,1256 14,340 0,58 20,75 0,93 0,095 0,24 0,817 0,41 1,750 0,58 

Roupala montana carne-de-vaca 14 11 0,2084 10,566 0,43 20,75 0,93 0,157 0,39 0,820 0,41 1,753 0,58 

Matayba elaeagnoides camboatá-branco 10 9 0,2864 7,547 0,31 16,98 0,76 0,216 0,54 0,845 0,42 1,608 0,54 

Solanum sp. jurubeba 13 12 0,0912 9,811 0,40 22,64 1,02 0,069 0,17 0,569 0,28 1,586 0,53 

Inga sessilis ingá-ferradura 13 9 0,2099 9,811 0,40 16,98 0,76 0,158 0,40 0,792 0,40 1,556 0,52 

Myrsine laetevirens capororoca-miúda 20 8 0,1400 15,094 0,61 15,09 0,68 0,106 0,26 0,874 0,44 1,553 0,52 

Aspidosperma pyricollum pequiá 13 9 0,1556 9,811 0,40 16,98 0,76 0,117 0,29 0,690 0,35 1,453 0,48 

Cedrela fissilis cedro-rosa 9 8 0,1956 6,792 0,27 15,09 0,68 0,148 0,37 0,643 0,32 1,322 0,44 

Tetrorchidium rubrivenium Canemuçu 14 6 0,1959 10,566 0,43 11,32 0,51 0,148 0,37 0,796 0,40 1,305 0,44 

Sapium glandulosum leiteiro 8 7 0,1938 6,038 0,24 13,21 0,59 0,146 0,37 0,609 0,30 1,203 0,40 

Sorocea bonplandii cincho 19 5 0,0805 14,340 0,58 9,43 0,42 0,061 0,15 0,732 0,37 1,156 0,39 

Tabernaemontana catharinensis figueirinho 8 7 0,1597 6,038 0,24 13,21 0,59 0,121 0,30 0,545 0,27 1,139 0,38 

Eugenia involucrata araçazeiro 11 7 0,0767 8,302 0,34 13,21 0,59 0,058 0,14 0,480 0,24 1,074 0,36 

Ficus luschnathiana figueira 8 5 0,1896 6,038 0,24 9,43 0,42 0,143 0,36 0,601 0,30 1,025 0,34 

Lonchocarpus nitidus rabo-de-mico 14 5 0,0917 10,566 0,43 9,43 0,42 0,069 0,17 0,600 0,30 1,024 0,34 

Styrax ferrugineus benjoeiro 12 4 0,1722 9,057 0,37 7,55 0,34 0,130 0,32 0,691 0,35 1,030 0,34 

Bathysa australis pau-de-macaco 15 4 0,0867 11,321 0,46 7,55 0,34 0,065 0,16 0,621 0,31 0,961 0,32 

Frangula sphaerosperma canjica 12 6 0,0503 9,057 0,37 11,32 0,51 0,038 0,09 0,461 0,23 0,970 0,32 

Psidium longipetiolatum araçá-goiaba 11 6 0,0573 8,302 0,34 11,32 0,51 0,043 0,11 0,444 0,22 0,953 0,32 

Syagrus romanzoffiana jerivá 7 7 0,0641 5,283 0,21 13,21 0,59 0,048 0,12 0,335 0,17 0,928 0,31 

Lafoensia vandelliana dedaleiro 7 6 0,0947 5,283 0,21 11,32 0,51 0,071 0,18 0,392 0,20 0,901 0,30 

Symplocos nitens sete-sangrias 7 6 0,0759 5,283 0,21 11,32 0,51 0,057 0,14 0,357 0,18 0,865 0,29 

Actinostemon sp. laranjeira-do-mato 8 6 0,0457 6,038 0,24 11,32 0,51 0,034 0,09 0,330 0,17 0,839 0,28 

Xylosma pseudosalzmannii espinho-agulha 6 6 0,0616 4,528 0,18 11,32 0,51 0,046 0,12 0,299 0,15 0,808 0,27 

Ormosia arborea olho-de-cabra 7 5 0,0709 5,283 0,21 9,43 0,42 0,054 0,13 0,347 0,17 0,771 0,26 

Annona sylvatica araticum-do-mato 8 5 0,0549 6,038 0,24 9,43 0,42 0,041 0,10 0,348 0,17 0,772 0,26 

Vochysia tucanorum tucaneira 11 3 0,0912 8,302 0,34 5,66 0,25 0,069 0,17 0,508 0,25 0,762 0,25 

Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca 6 5 0,0678 4,528 0,18 9,43 0,42 0,051 0,13 0,311 0,16 0,735 0,24 

Eugenia prasina araçarana 6 4 0,1015 4,528 0,18 7,55 0,34 0,077 0,19 0,374 0,19 0,714 0,24 

Solanum swartzianum folha-de-prata 6 5 0,0593 4,528 0,18 9,43 0,42 0,045 0,11 0,295 0,15 0,719 0,24 

Eugenia handroana pitangueira-miúda 7 5 0,0280 5,283 0,21 9,43 0,42 0,021 0,05 0,267 0,13 0,691 0,23 

Solanum intermedium coerana 7 5 0,0259 5,283 0,21 9,43 0,42 0,020 0,05 0,263 0,13 0,687 0,23 

Anadenanthera colubrina angico-branco 6 2 0,1555 4,528 0,18 3,77 0,17 0,117 0,29 0,476 0,24 0,646 0,22 

Machaerium brasiliense pau-sangue 9 4 0,0289 6,792 0,27 7,55 0,34 0,022 0,05 0,329 0,16 0,668 0,22 

Trema micrantha pau-pólvora 6 4 0,0518 4,528 0,18 7,55 0,34 0,039 0,10 0,281 0,14 0,620 0,21 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.4 

PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS DAS ESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE NOME POPULAR N U AB DA DR FA FR DoA DoR VC VC (%) VI VI (%) 

Sloanea hirsuta ouriceiro 4 4 0,0498 3,019 0,12 7,55 0,34 0,038 0,09 0,216 0,11 0,555 0,19 

Symplocos cf. estrellensis congonha-grande 4 4 0,0555 3,019 0,12 7,55 0,34 0,042 0,10 0,227 0,11 0,566 0,19 

Escallonia bifida canudo-de-pito 7 2 0,0838 5,283 0,21 3,77 0,17 0,063 0,16 0,372 0,19 0,541 0,18 

Cyathea atrovirens xaxim 3 3 0,0852 2,264 0,09 5,66 0,25 0,064 0,16 0,252 0,13 0,507 0,17 

Eugenia uniflora pitanga 5 3 0,0487 3,774 0,15 5,66 0,25 0,037 0,09 0,244 0,12 0,499 0,17 

Monteverdia gonoclada cafezinho 4 4 0,0116 3,019 0,12 7,55 0,34 0,009 0,02 0,144 0,07 0,483 0,16 

Pera glabrata tabocuva 3 3 0,0665 2,264 0,09 5,66 0,25 0,050 0,13 0,217 0,11 0,471 0,16 

Picramnia cf. parvifolia pau-amargo 5 3 0,0397 3,774 0,15 5,66 0,25 0,030 0,07 0,227 0,11 0,482 0,16 

Myrcia guianensis cambuí 4 3 0,0319 3,019 0,12 5,66 0,25 0,024 0,06 0,182 0,09 0,437 0,15 

Aegiphila integrifolia tamanqueira 4 3 0,0335 3,019 0,12 5,66 0,25 0,025 0,06 0,185 0,09 0,440 0,15 

Machaerium hirtum bico-de-pato 3 3 0,0584 2,264 0,09 5,66 0,25 0,044 0,11 0,202 0,10 0,456 0,15 

Guazuma ulmifolia mutambo 5 1 0,0719 3,774 0,15 1,89 0,08 0,054 0,14 0,288 0,14 0,373 0,12 

Myrcia hartwegiana pitanga-do-mato 3 3 0,0127 2,264 0,09 5,66 0,25 0,010 0,02 0,116 0,06 0,370 0,12 

Psidium cattleyanum araçá-amarelo 3 3 0,0100 2,264 0,09 5,66 0,25 0,008 0,02 0,111 0,06 0,365 0,12 

Pinus elliottii pinheiro 1 1 0,1301 0,755 0,03 1,89 0,08 0,098 0,24 0,276 0,14 0,360 0,12 

Posoqueria latifolia laranja-de-macaco 5 1 0,0320 3,774 0,15 1,89 0,08 0,024 0,06 0,213 0,11 0,298 0,10 

Dasyphyllum brasiliense cambará-de-espinho 2 2 0,0347 1,509 0,06 3,77 0,17 0,026 0,07 0,126 0,06 0,296 0,10 

Andira inermis angelim-vermelho 2 1 0,0783 1,509 0,06 1,89 0,08 0,059 0,15 0,209 0,10 0,293 0,10 

Miconia sellowiana pixirica 4 2 0,0087 3,019 0,12 3,77 0,17 0,007 0,02 0,138 0,07 0,308 0,10 

Solanum cf. bullatum fumeiro-alho 2 2 0,0256 1,509 0,06 3,77 0,17 0,019 0,05 0,109 0,05 0,279 0,09 

Copaifera trapezifolia copaíba-vermelha 2 2 0,0249 1,509 0,06 3,77 0,17 0,019 0,05 0,108 0,05 0,278 0,09 

Pleroma sellowianum quaresma 2 2 0,0130 1,509 0,06 3,77 0,17 0,010 0,02 0,086 0,04 0,255 0,09 

Guapira opposita maria-mole 2 2 0,0044 1,509 0,06 3,77 0,17 0,003 0,01 0,069 0,03 0,239 0,08 

Ilex brasiliensis congonha 4 1 0,0176 3,019 0,12 1,89 0,08 0,013 0,03 0,155 0,08 0,240 0,08 

Luehea divaricata açoita-cavalo 2 2 0,0101 1,509 0,06 3,77 0,17 0,008 0,02 0,080 0,04 0,250 0,08 

Croton macrobothrys sangue-de-drago 1 1 0,0224 0,755 0,03 1,89 0,08 0,017 0,04 0,073 0,04 0,158 0,05 

Eugenia pluriflora guamirim 2 1 0,0046 1,509 0,06 1,89 0,08 0,003 0,01 0,070 0,03 0,155 0,05 

Annona rugulosa araticum 1 1 0,0199 0,755 0,03 1,89 0,08 0,015 0,04 0,068 0,03 0,153 0,05 

Solanum mauritianum fumo-bravo 1 1 0,0135 0,755 0,03 1,89 0,08 0,010 0,03 0,056 0,03 0,141 0,05 

Didymopanax morototoni mandiocão 1 1 0,0167 0,755 0,03 1,89 0,08 0,013 0,03 0,062 0,03 0,147 0,05 

Weinmannia paulliniifolia Gramimunha 1 1 0,0141 0,755 0,03 1,89 0,08 0,011 0,03 0,057 0,03 0,142 0,05 

Leucochloron incuriale angico-rajado 1 1 0,0066 0,755 0,03 1,89 0,08 0,005 0,01 0,043 0,02 0,128 0,04 

Pseudobombax longiflorum embiruçu 1 1 0,0042 0,755 0,03 1,89 0,08 0,003 0,01 0,038 0,02 0,123 0,04 

Eriobotrya japonica ameixa-amarela 1 1 0,0077 0,755 0,03 1,89 0,08 0,006 0,01 0,045 0,02 0,130 0,04 

Strychnos brasiliensis salta-martim 1 1 0,0083 0,755 0,03 1,89 0,08 0,006 0,02 0,046 0,02 0,131 0,04 

TOTAL 3.275 53 53,10 2.471,70 100 2.224,53 100 40,08 100 200 100 300 100 

Descritores quantitativos: N=número de indivíduos amostrados; U=número de parcelas amostrais em que a espécie foi encontrada; AB=área basal (m²); DA=densidade absoluta (ind/ha); DR=densidade relativa (%); FA=frequência absoluta (%); FR=frequência relativa (%); DoA=dominância absoluta (m²/ha); 
DoR=dominância relativa (%); VC=valor de cobertura (DR + DoR); e VI=valor de importância (DR + DoR + FR). 
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No levantamento realizado, 18 espécies foram representadas na amostragem por apenas 1 

ou 2 indivíduos, que representa 16,22% do número total de espécies (111, considerando 3 

espécies exóticas e a espécie “morta”). Segundo Ivanauskas (2002), apud Vieira et al. (2002), 

comunidades em geral são tipicamente compostas por poucas espécies com grande número 

de indivíduos (grande abundância) e um número muito maior de espécies com pequeno 

número de indivíduos (espécies raras, com baixa abundância). A ocorrência de um grande 

número de espécies com poucos indivíduos é registrada na maioria dos trabalhos em florestas 

tropicais preservadas, como consequência da alta diversidade biológica (CARDOSO LEITE et 

al., 2002). 

Na área amostrada, 81 espécies apresentaram Valor de Importância – VI menor que 1%, que 

representa 72,97% do total de espécies (111, considerando 3 espécies exóticas e a espécie 

“morta”). Segundo Martins (1979), é uma característica das florestas tropicais a presença de 

um grande número de espécies com baixo VI. Poucas espécies detêm altos valores relativos 

de densidade, de frequência e de dominância, enquanto muitas espécies, representadas por 

poucos indivíduos, têm baixo VI. 

No QUADRO 5.3.4.2.5 são apresentados os índices de diversidade estimados no 

levantamento fitossociológico. 

 

QUADRO 5.3.4.2.5 

ÍNDICES DE BIODIVERSIDADE 

PARCELA N S H' C J 

1 42 18 2,71 0,95 0,94 

2 66 22 2,72 0,93 0,88 

3 53 21 2,79 0,94 0,92 

4 70 22 2,75 0,93 0,89 

5 62 20 2,65 0,92 0,88 

6 68 28 3,04 0,95 0,91 

7 49 20 2,79 0,95 0,93 

8 45 19 2,63 0,93 0,89 

9 34 15 2,47 0,93 0,91 

10 43 17 2,49 0,91 0,88 

11 60 27 3,04 0,95 0,92 

12 44 17 2,58 0,92 0,91 

13 47 18 2,53 0,91 0,88 

14 57 16 2,58 0,93 0,93 

15 56 19 2,33 0,85 0,79 

16 53 22 2,88 0,95 0,93 

17 55 27 3,01 0,95 0,91 

18 56 23 2,85 0,94 0,91 

19 51 24 2,95 0,96 0,93 

20 85 31 3,04 0,94 0,89 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.5 

ÍNDICES DE BIODIVERSIDADE 

PARCELA N S H' C J 

21 58 21 2,73 0,93 0,9 

22 43 20 2,87 0,96 0,96 

23 85 29 3,05 0,95 0,91 

24 70 21 2,43 0,87 0,8 

25 67 28 2,96 0,94 0,89 

26 65 27 3,06 0,96 0,93 

27 52 18 2,47 0,89 0,85 

28 46 19 2,65 0,93 0,90 

29 78 27 2,85 0,93 0,86 

30 94 25 2,71 0,91 0,84 

31 49 32 3,32 0,98 0,96 

32 63 24 3,00 0,96 0,94 

33 58 21 2,67 0,91 0,88 

34 98 17 2,01 0,78 0,71 

35 80 25 2,84 0,93 0,88 

36 87 28 2,99 0,94 0,90 

37 80 29 3,00 0,94 0,89 

38 82 19 2,43 0,88 0,83 

39 62 29 3,04 0,95 0,90 

40 66 23 2,85 0,94 0,91 

41 72 13 1,97 0,80 0,77 

42 66 27 3,00 0,95 0,91 

43 42 18 2,48 0,90 0,86 

44 58 18 2,65 0,93 0,92 

45 52 14 2,26 0,88 0,86 

46 54 20 2,53 0,90 0,84 

47 84 26 2,76 0,92 0,85 

48 37 17 2,52 0,91 0,89 

49 76 23 2,56 0,89 0,82 

50 57 20 2,59 0,91 0,86 

51 31 13 2,41 0,93 0,94 

52 115 38 3,23 0,95 0,89 

53 52 24 2,91 0,95 0,92 

GERAL 3.275 111 3,92 0,97 0,83 

Onde: N=número de indivíduos amostrados; S=número de espécies amostradas; H’=Índice de Diversidade de Shannon-Weaver; C=Índice e 
Dominância de Simpson; e J=Equabilidade de Pielou. 

 

A riqueza florística estimada pelo índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) para as 111 
espécies da análise fitossociológica foi igual a 3,92 nats/indivíduos. A riqueza florística do 
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fragmento estudado pode ser considerada alta, pois, de acordo com Durigan (1999), os 
valores desse índice situam-se entre 1,50 e 3,50 para a Floresta Ombrófila Mista e raramente 
ultrapassam o valor de 4,50 nas demais unidades fitogeográficas. 

A relativa elevada riqueza de espécies na floresta estudada se deve em função da diferença 
entre os gradientes sucessionais da vegetação secundária, motivado em função de diferentes 
anos de regeneração da floresta após a degradação pretérita, sendo constatada a influência 
de espécies típicas dos estágios iniciais da sucessão nos bordos da mata, clareiras e áreas 
degradadas, até espécies características dos estágios mais maduros, nos trechos mais 
preservados. Também deve ser levado em consideração que na área de estudo há ocorrência 
de vegetação que sofre influência de pequenos cursos d’água existentes, bem como 
vegetação situada nos interflúvios, incrementando, portanto, a diversidade de espécies. 

A determinação da diversidade clímax de espécies encontradas na amostragem atual da 
vegetação foi calculada através do índice de equabilidade (J), resultando em 0,83.  

O Índice de Simpson (C) calculado foi de 0,97. Esse valor pode considerado alto, por sua 
proximidade ao valor 1 indicar menor probabilidade de dois indivíduos selecionados ao acaso 
na amostra pertencerem à mesma espécie. Logo, sugere-se maior heterogeneidade florística 
e apenas 97% de chances de ocorrer dominância por alguma espécie no fragmento. Durigan 
(1999) obteve valores de 0,95 para o Índice de Dominância de Simpson em um fragmento 
semelhante de mesma tipologia florestal. 

A densidade absoluta (DA) na floresta estudada foi de aproximadamente 2.472 ind/ha,  

A área basal (AB) estimada na área amostral de 1,325 ha foi de 53,10 m², resultando em uma 
dominância de 40,08 m²/ha. 

A variação nos valores dos índices de diversidade, mesmo dentro da mesma região 
fitogeográfica, deve-se principalmente, as diferencas nos estágios sucessionais juntamente 
com as variações das metodologias de amostragem, níveis de inclusão, esforço taxonômico, 
bem como, obviamente, das dissimilaridades florísticas das diferentes comunidades 
(MARANGON et al., 2007). 

Os valores de DAP observados, para a comunidade em geral, variaram de 4,8 cm a 71 cm, 
resultando em uma amplitude total de 66,2 cm. A distribuição mostrou que a quantidade de 
indivíduos nas classes de menor diâmetro foi decrescendo em direção às de maior diâmetro, 
com 2.497 indivíduos ou 76,24% do número total de indivíduos (3.275), concentrados na 
primeira classe diamétrica (4,8 a 15 cm). 

A distribuição diamétrica da comunidade arbórea obedece ao mesmo padrão das florestas 
tropicais heterogêneas e multietâneas, isto é, padrão exponencial negativo, cuja 
representação gráfica se assemelha a um “J” invertido, em que a maior frequência de 
indivíduos se encontra nas classes de menores diâmetros (HARPER, 1990), conforme se 
observa nas FIGURAS 5.3.4.2.4 e 5.3.4.2.5. 

Para Longhi e Faehser (1980), nas florestas tropicais multietâneas o maior número de 
indivíduos concentra-se nas menores classes e vai decaindo nas classes de maior diâmetro, 
o que revela uma distribuição em “J” invertido, igualmente encontrado no presente estudo. 

De acordo com (LEAK, 1964) e (MEYER, 1943, 1952, 1953), as formações florestais 
equilibradas apresentam a distribuição diamétrica dos indivíduos na forma exponencial 
negativa, ou seja, o histograma de frequências dos indivíduos se assemelha a um “J” invertido, 
sendo que a maior frequência de indivíduos se encontra nas classes de diâmetro menores. 
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FIGURA 5.3.4.2.4 – Distribuição do número de indivíduos por classe de 

diâmetro para os indivíduos amostrados no levantamento fitossociológico 

realizado na área amostral de 1,325 ha de Floresta Ombrófila Mista, em Rio 

Branco do Sul – PR. 

 

 

FIGURA 5.3.4.2.5 – Distribuição de frequência das classes de diâmetro, em 

%, do número total de indivíduos amostrados no levantamento 

fitossociológico realizado na área amostral de 1,325 ha de Floresta 

Ombrófila Mista, em Rio Branco do Sul – PR. 

 

A altura total das árvores variou de 1,6 m a 19 m, com média de 7,7 m, sendo que 2.742 

indivíduos apresentaram menos de 10 m de altura, correspondente a 83,73% do número total 

de indivíduos (3.275) (FIGURAS 5.3.4.2.6 e 5.3.4.2.7). 
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FIGURA 5.3.4.2.6 – Distribuição do número de indivíduos por 

classes de altura para os indivíduos amostrados no levantamento 

fitossociológico realizado na área amostral de 1,325 ha de Floresta 

Ombrófila Mista, em Rio Branco do Sul – PR. 

 

 

FIGURA 5.3.4.2.7 – Distribuição de frequência das classes de altura, 

em %, do número total de indivíduos amostrados no levantamento 

fitossociológico realizado na área amostral de 1,325 ha de Floresta 

Ombrófila Mista, em Rio Branco do Sul – PR. 

 

A densidade total na área amostral de 1,325 ha do levantamento fitossociológico foi de 3.275 

indivíduos, que corresponde a uma densidade absoluta (DA) de 2.471,70 ind./ha. 
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Pela amostragem estimou-se uma área basal (AB) de 53,10 m² em 1,325 ha, correspondente 

a 40,08 m²/ha. 

O volume total estimado para a área amostral de 1,325 ha foi de 340,2424 m³, que 

corresponde a 256,7867 m³/ha. 

O volume de material lenhoso estimado para cada uma das espécies amostradas no 

levantamento fitossociológico é apresentado no QUADRO 5.3.4.2.6. 

 

QUADRO 5.3.4.2.6 

PARÂMETROS ESTIMADOS PARA ASESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE N DA AB DoA VT VT/ha 

Clethra scabra 235 177,358 6,9638 5,256 49,6898 37,5017 

Morta 210 158,491 2,8446 2,147 11,9186 8,9952 

Cupania oblongifolia 197 148,679 1,7342 1,309 9,3192 7,0333 

Lamanonia ternata 120 90,566 3,5956 2,714 23,3224 17,6018 

Myrcia splendens 142 107,170 2,0825 1,572 12,1455 9,1664 

Casearia sylvestris 162 122,264 1,6563 1,250 8,2729 6,2437 

Araucaria angustifolia 32 24,151 4,9336 3,723 45,5479 34,3758 

Casearia decandra 139 104,906 1,6272 1,228 9,4003 7,0946 

Dalbergia brasiliensis 121 91,321 1,2714 0,960 6,8595 5,1770 

Cordyline spectabilis 129 97,358 0,7044 0,532 1,9885 1,5007 

Myrsine umbellata 102 76,981 0,6705 0,506 3,3500 2,5283 

Ocotea porosa 42 31,698 1,8522 1,398 13,5382 10,2175 

Ocotea puberula 38 28,679 1,5098 1,139 11,5240 8,6974 

Campomanesia xanthocarpa 65 49,057 1,2105 0,914 8,0031 6,0401 

Palicourea sessilis 69 52,075 0,7428 0,561 4,0403 3,0493 

Persea venosa 44 33,208 1,3255 1,000 9,1593 6,9127 

Pimenta pseudocaryophyllus 87 65,660 0,7462 0,563 3,7690 2,8445 

Cabralea canjerana 65 49,057 0,6313 0,476 3,4174 2,5792 

Prunus myrtifolia 62 46,792 0,6348 0,479 3,6830 2,7796 

Ocotea bicolor 48 36,226 0,7771 0,587 4,7738 3,6029 

Nectandra oppositifolia 36 27,170 1,0220 0,771 8,0187 6,0519 

Jacaranda puberula 60 45,283 0,5405 0,408 2,7656 2,0873 

Laplacea fruticosa 45 33,962 1,1344 0,856 7,5134 5,6705 

Schinus terebinthifolia 48 36,226 0,5288 0,399 2,6202 1,9775 

Endlicheria paniculata 36 27,170 1,0618 0,801 7,8125 5,8962 

Cinnamodendron dinisii 52 39,245 0,5949 0,449 3,4526 2,6057 

Myrceugenia rufescens 51 38,491 0,2579 0,195 1,1330 0,8551 

Monteverdia evonymoides 41 30,943 0,4981 0,376 2,5756 1,9439 

Cyathea phalerata 46 34,717 0,5506 0,416 1,6333 1,2327 

Piptadenia gonoacantha 18 13,585 1,0455 0,789 10,2707 7,7515 

Continua... 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 432 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

QUADRO 5.3.4.2.6 

PARÂMETROS ESTIMADOS PARA ASESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE N DA AB DoA VT VT/ha 

Ilex theezans 22 16,604 0,3549 0,268 2,4420 1,8430 

Ocotea odorifera 31 23,396 0,2582 0,195 1,2356 0,9325 

Allophylus edulis 33 24,906 0,2244 0,169 1,0176 0,7680 

Myrsine coriacea 32 24,151 0,3261 0,246 1,8125 1,3680 

Alchornea triplinervia 19 14,340 0,4670 0,352 3,1993 2,4145 

Cinnamomum sellowianum 22 16,604 0,4353 0,329 3,2210 2,4310 

Guatteria australis 28 21,132 0,1963 0,148 1,0209 0,7705 

Hovenia dulcis 23 17,358 0,2610 0,197 1,7469 1,3184 

Piptocarpha axillaris 21 15,849 0,3035 0,229 2,0301 1,5322 

Cyathea delgadii 24 18,113 0,2558 0,193 0,8134 0,6139 

Baccharis oblongifolia 25 18,868 0,2681 0,202 1,5908 1,2006 

Roupala montana 14 10,566 0,2084 0,157 1,3292 1,0032 

Mollinedia schottiana 19 14,340 0,1256 0,095 0,5432 0,4100 

Matayba elaeagnoides 10 7,547 0,2864 0,216 2,2146 1,6714 

Solanum sp. 13 9,811 0,0912 0,069 0,4638 0,3500 

Inga sessilis 13 9,811 0,2099 0,158 1,1659 0,8799 

Myrsine laetevirens 20 15,094 0,1400 0,106 0,6608 0,4987 

Aspidosperma pyricollum 13 9,811 0,1556 0,117 0,9878 0,7455 

Cedrela fissilis 9 6,792 0,1956 0,148 1,3150 0,9925 

Tetrorchidium rubrivenium 14 10,566 0,1959 0,148 1,2252 0,9247 

Sapium glandulosum 8 6,038 0,1938 0,146 1,3962 1,0538 

Sorocea bonplandii 19 14,340 0,0805 0,061 0,3119 0,2354 

Tabernaemontana catharinensis 8 6,038 0,1597 0,121 0,9433 0,7119 

Eugenia involucrata 11 8,302 0,0767 0,058 0,3595 0,2713 

Styrax ferrugineus 12 9,057 0,1722 0,130 1,0220 0,7713 

Ficus luschnathiana 8 6,038 0,1896 0,143 0,9814 0,7407 

Lonchocarpus nitidus 14 10,566 0,0917 0,069 0,4862 0,3669 

Frangula sphaerosperma 12 9,057 0,0503 0,038 0,2190 0,1653 

Bathysa australis 15 11,321 0,0867 0,065 0,3436 0,2593 

Psidium longipetiolatum 11 8,302 0,0573 0,043 0,2554 0,1928 

Syagrus romanzoffiana 7 5,283 0,0641 0,048 0,2297 0,1733 

Lafoensia vandelliana 7 5,283 0,0947 0,071 0,5073 0,3829 

Symplocos nitens 7 5,283 0,0759 0,057 0,4719 0,3562 

Actinostemon sp. 8 6,038 0,0457 0,034 0,1954 0,1475 

Xylosma pseudosalzmannii 6 4,528 0,0616 0,046 0,3102 0,2341 

Annona sylvatica 8 6,038 0,0549 0,041 0,2634 0,1988 

Ormosia arborea 7 5,283 0,0709 0,054 0,3603 0,2719 

Vochysia tucanorum 11 8,302 0,0912 0,069 0,4625 0,3491 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.6 

PARÂMETROS ESTIMADOS PARA ASESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE N DA AB DoA VT VT/ha 

Zanthoxylum rhoifolium 6 4,528 0,0678 0,051 0,3042 0,2296 

Solanum swartzianum 6 4,528 0,0593 0,045 0,3719 0,2807 

Eugenia prasina 6 4,528 0,1015 0,077 0,5621 0,4242 

Eugenia handroana 7 5,283 0,0280 0,021 0,0905 0,0683 

Solanum intermedium 7 5,283 0,0259 0,020 0,0976 0,0737 

Machaerium brasiliense 9 6,792 0,0289 0,022 0,1232 0,0930 

Anadenanthera colubrina 6 4,528 0,1555 0,117 1,2623 0,9527 

Trema micrantha 6 4,528 0,0518 0,039 0,2607 0,1968 

Symplocos cf. estrellensis 4 3,019 0,0555 0,042 0,3800 0,2868 

Sloanea hirsuta 4 3,019 0,0498 0,038 0,2635 0,1988 

Escallonia bifida 7 5,283 0,0838 0,063 0,3127 0,2360 

Cyathea atrovirens 3 2,264 0,0852 0,064 0,1755 0,1324 

Eugenia uniflora 5 3,774 0,0487 0,037 0,2904 0,2192 

Monteverdia gonoclada 4 3,019 0,0116 0,009 0,0436 0,0329 

Picramnia cf. parvifolia 5 3,774 0,0397 0,030 0,1821 0,1374 

Pera glabrata 3 2,264 0,0665 0,050 0,3934 0,2969 

Machaerium hirtum 3 2,264 0,0584 0,044 0,4157 0,3137 

Aegiphila integrifolia 4 3,019 0,0335 0,025 0,1480 0,1117 

Myrcia guianensis 4 3,019 0,0319 0,024 0,1456 0,1099 

Guazuma ulmifolia 5 3,774 0,0719 0,054 0,3732 0,2817 

Myrcia hartwegiana 3 2,264 0,0127 0,010 0,0526 0,0397 

Psidium cattleyanum 3 2,264 0,0100 0,008 0,0439 0,0332 

Pinus elliottii 1 0,755 0,1301 0,098 1,1883 0,8968 

Miconia sellowiana 4 3,019 0,0087 0,007 0,0327 0,0247 

Posoqueria latifolia 5 3,774 0,0320 0,024 0,1375 0,1038 

Dasyphyllum brasiliense 2 1,509 0,0347 0,026 0,1958 0,1478 

Andira inermis 2 1,509 0,0783 0,059 0,6062 0,4575 

Solanum cf. bullatum 2 1,509 0,0256 0,019 0,1344 0,1015 

Copaifera trapezifolia 2 1,509 0,0249 0,019 0,1216 0,0917 

Pleroma sellowianum 2 1,509 0,0130 0,010 0,0644 0,0486 

Luehea divaricata 2 1,509 0,0101 0,008 0,0449 0,0339 

Ilex brasiliensis 4 3,019 0,0176 0,013 0,0769 0,0580 

Guapira opposita 2 1,509 0,0044 0,003 0,0124 0,0094 

Croton macrobothrys 1 0,755 0,0224 0,017 0,1248 0,0942 

Eugenia pluriflora 2 1,509 0,0046 0,003 0,0122 0,0092 

Annona rugulosa 1 0,755 0,0199 0,015 0,1306 0,0986 

Didymopanax morototoni 1 0,755 0,0167 0,013 0,1253 0,0946 

Weinmannia paulliniifolia 1 0,755 0,0141 0,011 0,0876 0,0661 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.6 

PARÂMETROS ESTIMADOS PARA ASESPÉCIES AMOSTRADAS 

ESPÉCIE N DA AB DoA VT VT/ha 

Solanum mauritianum 1 0,755 0,0135 0,010 0,0676 0,0510 

Strychnos brasiliensis 1 0,755 0,0083 0,006 0,0386 0,0291 

Eriobotrya japonica 1 0,755 0,0077 0,006 0,0303 0,0229 

Leucochloron incuriale 1 0,755 0,0066 0,005 0,0283 0,0213 

Pseudobombax longiflorum 1 0,755 0,0042 0,003 0,0159 0,0120 

TOTAL 3.275 2.471,70 53,10 40,08 340,2424 256,7867 

Onde: N=número de indivíduos; DA=densidade absoluta (N/ha); AB=área basal (m²); DoA=dominância absoluta (m²/ha); VT=volume total na 
área amostral de 1,325 ha (m³); e VT/ha=volume total por hectare (m³). 

 

No QUADRO 5.3.4.2.7 são apresentados os parâmetros avaliados para as parcelas amostrais 

do levantamento fitossociológico. 

 

QUADRO 5.3.4.2.7 

PARÂMETROS AVALIADOS PARA AS PARCELAS AMOSTRAIS 

PARCELA N DA AB DoA VT VT/ha 

1 42 1680 0,8653 34,612 5,2845 211,3818 

2 66 2640 1,0940 43,759 6,1110 244,4416 

3 53 2120 0,7976 31,905 4,5108 180,4311 

4 70 2800 1,1090 44,359 6,8747 274,9868 

5 62 2480 0,9525 38,099 5,7966 231,8644 

6 68 2720 0,9909 39,637 5,5673 222,6932 

7 49 1960 0,6295 25,182 3,3656 134,6253 

8 45 1800 0,7014 28,057 3,6511 146,0450 

9 34 1360 0,4960 19,839 2,4774 99,0955 

10 43 1720 0,8296 33,184 5,9254 237,0144 

11 60 2400 1,1428 45,710 7,9610 318,4381 

12 44 1760 0,7999 31,996 5,5093 220,3717 

13 47 1880 1,5990 63,959 11,6205 464,8181 

14 57 2280 1,6059 64,237 10,0558 402,2326 

15 56 2240 1,1489 45,956 8,1802 327,2073 

16 53 2120 1,1597 46,390 8,4137 336,5467 

17 55 2200 1,0230 40,921 7,3103 292,4140 

18 56 2240 0,9813 39,250 6,5711 262,8458 

19 51 2040 0,6395 25,582 3,1811 127,2446 

20 85 3400 0,9967 39,867 6,2163 248,6520 

21 58 2320 1,4390 57,561 11,2452 449,8084 

22 43 1720 0,7518 30,071 5,3228 212,9128 

Continua... 
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QUADRO 5.3.4.2.7 

PARÂMETROS AVALIADOS PARA AS PARCELAS AMOSTRAIS 

PARCELA N DA AB DoA VT VT/ha 

23 85 3400 1,1641 46,563 8,2371 329,4837 

24 70 2800 0,8153 32,611 4,8271 193,0828 

25 67 2680 1,0749 42,996 8,3324 333,2962 

26 65 2600 0,7685 30,739 4,1431 165,7231 

27 52 2080 0,6059 24,236 4,3930 175,7198 

28 46 1840 1,3308 53,231 11,4406 457,6249 

29 78 3120 1,0560 42,241 7,1313 285,2508 

30 94 3760 0,7055 28,221 3,3739 134,9557 

31 49 1960 1,1044 44,178 6,6327 265,3098 

32 63 2520 1,7128 68,513 11,2455 449,8185 

33 58 2320 0,8629 34,516 4,6797 187,1860 

34 98 3920 1,2582 50,328 6,6926 267,7023 

35 80 3200 0,9771 39,082 6,3038 252,1532 

36 87 3480 0,9683 38,731 5,7531 230,1221 

37 80 3200 0,9858 39,431 6,0483 241,9317 

38 82 3280 1,7387 69,550 11,883 475,3217 

39 62 2480 0,9369 37,476 5,7025 228,1003 

40 66 2640 1,2673 50,694 8,9050 356,2017 

41 72 2880 1,2161 48,643 8,3652 334,6088 

42 66 2640 1,0357 41,428 6,4275 257,1010 

43 42 1680 1,1484 45,936 6,9535 278,1408 

44 58 2320 0,9437 37,746 5,9984 239,9370 

45 52 2080 0,7728 30,912 4,9056 196,2248 

46 54 2160 1,2716 50,865 8,6928 347,7114 

47 84 3360 0,9181 36,723 5,2360 209,4396 

48 37 1480 0,6062 24,248 2,8203 112,8101 

49 76 3040 0,8722 34,887 5,0219 200,8756 

50 57 2280 0,7337 29,347 3,3820 135,2787 

51 31 1240 0,6056 24,225 3,9461 157,8450 

52 115 4600 1,0402 41,609 6,0943 243,7730 

53 52 2080 0,8503 34,010 5,5223 220,8936 

TOTAL 3.275 2.471,698 53,1013 40,076 340,2424 256,7867 

Onde: N=número de indivíduos; DA=densidade absoluta (N/ha); AB=área basal (m²); DoA=dominância absoluta (m²/ha); VT=volume total na 
área amostral de 1,325 ha (m³); e VT/ha=volume total por hectare (m³). 

 

O número de parcelas amostradas levou em conta a diversidade florística da área estudada. 

Tanto Mueller-Dombois & Ellenberg (1974) como Daubenmire (1968) recomendaram o uso da 

curva “espécie/área”, onde o número acumulado de espécies encontradas é plotado em 

relação ao aumento progressivo da área amostrada. 
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Assim, a área mínima de levantamento corresponde ao ponto onde a curva se torna 

praticamente horizontal, ou seja, um aumento da área de amostragem não implicaria em um 

acréscimo significativo no número de espécies. 

Para evitar a distorção da curva causada pela variação de escala da relação 

ordenada/abcissa, Cain 1938 (citado por MULLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974) sugere 

que seja considerada área mínima não aquela onde a curva se torne horizontal, mas onde um 

aumento de 10% da área total amostrada represente no máximo um aumento de 10% do 

número total de espécies novas. Pode ser utilizado um critério ainda mais rígido, ou seja, que 

a 10% do aumento da área total represente um aumento de até 5% do total de espécies. 

De acordo com a curva “espécie/área”, conforme é apresentado na FIGURA 5.3.4.2.8, a 

suficiência amostral indicada evidenciou que o número de parcelas instaladas foi 

representativa para caracterizar a vegetação na área de estudo, já que o aumento de 10% da 

área amostrada não implicou em aumento superior a 10% do número de espécies já 

levantadas, conforme preconizado por Muller-Dombois & Ellenberg (1974). 

Constata-se na FIGURA 5.3.4.2.8 que a curva do número acumulado de espécies nas 

parcelas amostrais, ou curva do coletor, mostra uma tendência à estabilização a partir da 

32ª parcela, indicando boa representatividade da flora arbórea no estudo. 

 

 

 

FIGURA 5.3.4.2.8 – Curva espécie/parcelas do levantamento fitossociológico realizado na 

área amostral de 1,325 ha de Floresta Ombrófila Mista, em Rio Branco do Sul – PR. 
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No QUADRO 5.3.4.2.8 são apresentados os parâmetros estatísticos do inventário florestal 

calculados para a área amostral de 1,325 ha, considerando um erro amostral máximo de 10% 

ao nível de probabilidade de 95%. 

 

QUADRO 5.3.4.2.8 

PARÂMETROS ESTATÍSTISTICOS 

PARÂMETROS VALORES 

Área Total (ha) 74,12 

Parcelas 53 

n (Número Ótimo de Parcelas) 54 

Total - Volume 340,2424 

Média 6,4197 

Desvio Padrão 2,3499 

Variância 5,5219 

Variância da Média 0,1042 

Erro Padrão da Média 0,3228 

Coeficiente de Variação % 36,6043 

Valor de t Tabelado 2,0069 

Erro de Amostragem 0,6478 

Erro de Amostragem % 10,0907 

IC para a Média (95%) 5,7719 <= X <= 7,0675 

IC para a Média por ha (95%) 230,8751 <= X <= 282,6983 

Total da População 19034,3135 

IC para o Total (95%) 17113,6171 <= X <= 20955,0099 

EMC 5,8791 

5.3.4.3. Espécies ameaçadas de extinção 

Dentre as 111 espécies identificadas no estudo fitossociológico realizado, 04 são 

categorizadas como ameaçadas de extinção em âmbito nacional conforme “Lista Oficial de 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção”, da Portaria MMA nº 443, de 17 de 

dezembro de 2014 e/ou em âmbito estadual, conforme “Lista Oficial de espécies da Flora 

ameaçada de extinção no Paraná”, conforme Procedimento Operacional Padrão – POP 005, 

de 20 de junho de 2008, regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 

e Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná (HATSCHBACH; 

ZILLER, 1995). 

No QUADRO 5.3.4.3.1 é apresentada a relação das espécies da flora ameaçadas de extinção 

tanto em âmbito nacional quanto em âmbito nacional, e seus respectivos graus de ameaça e 

densidade estimada por hectare. 
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QUADRO 5.3.4.3.1 

ESPÉCIES DA FLORA LOCAL AMEAÇADAS 

ESPÉCIE 

FAMÍLIA 

LEGISLAÇÃO E CATEGORIA DA 

NOME CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
POP 005/08 

Portaria MMA 
443/14 

(ind./ha) 

Araucaria angustifolia 
angustifolia 

araucária Araucariaceae Vulnerável Em perigo 24,151 

Cedrela fissilis cedro-rosa Meliaceae - Vulnerável 6,792 

Ocotea odorifera 
canela-

sassafrás 
Lauraceae Em Perigo Em perigo 23,396 

Ocotea porosa imbuia Lauraceae Vúlnerável Em perigo 31,698 

5.3.5. Levantamento de árvores nativas isoladas 

5.3.5.1. Metodologia 

Com o objetivo de quantificar e qualificar as árvores nativas isoladas objeto de corte nas áreas 
de intervenção ambiental, pretendida para ampliação das atividades minerárias do 
empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS, foi realizado o levantamento de campo entre 

os dias 24 de agosto a 06 de setembro de 2020. 

Na ocasião do levantamento de campo, para cada árvore isolada com CAP (circunferência à 
altura do peito = 1,30 m do nível do solo) igual ou superior a 15 cm, ou DAP (diâmetro a altura 
do peito = 1,30 m do nível do solo) igual ou superior a 5 cm, foi realizada a identificação 
botânica, a estimativa da altura total (estimativa da distância vertical tomada desde o nível do 
solo até o ápice da copa) e a estimativa da altura de fuste (estimativa da distância do nível do 
solo até a base da copa) (FOTOS 5.3.5.1.1 e 5.3.5.1.2). 

O ponto de medição dos diâmetros variou de acordo com a circunstância de campo, conforme 
detalhado na FIGURA 5.3.5.1.1, sendo que para cada uma delas há uma forma de se obter o 

ponto de medição (SOARES et. al., 2007). 

A localização de cada árvore isolada foi determinada por aparelho GPS, mediante a obtenção 
das coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000 – Fuso 23K) e cada uma das árvores levantadas 
recebeu uma plaqueta de alumínio numerada para auxiliar no controle do levantamento 
(FOTOS 5.3.5.1.3 e 5.3.5.1.4). 

  
FOTO 5.3.5.1.1 – Medição da circunferência à 
altura do peito – CAP de exemplar arbóreo nativo 
isolado. 

FOTO 5.3.5.1.2 – Anotação dos dados 
dendrométricos e identificação botânica do 
exemplar arbóreo nativo isolado. 
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FOTO 5.3.5.1.3 – GPS utilizado em campo para 
determinação do ponto de coordenadas UTM de 
cada exemplar arbóreo nativo isolado. 

FOTO 5.3.5.1.4 – Plaqueta de alumínio utilizada 
para auxilio do controle do levantamento das 
árvores nativas isoladas. 

 

 

FIGURA 5.3.5.1.1 – Situações práticas de campo com representação dos 

respectivos pontos de medição (PM) da CAP ou DAP dos indivíduos. 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 440 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

A nomenclatura botânica das espécies foi realizada de acordo com o sistema de classificação 

Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009), adotando o sistema on-line de atualização 

nomenclatural do site REFLORA (FLORA DO BRASIL 2020 EM CONSTRUÇÃO, 2020). 

Para as árvores com mais de um fuste, calculou-se o diâmetro equivalente – Deq, conforme 

adotado por Silva (2005). O Deq é dado pela expressão abaixo, a qual pressupõe que a área 

transversal a 1,30 m do nível do solo de uma árvore com mais de um fuste é produzida pela 

soma das áreas transversais individuais de cada fuste, conforme expressão abaixo: 

𝐷𝑒𝑞 = √(𝐷𝐴𝑃12 + 𝐷𝐴𝑃22 + 𝐷𝐴𝑃𝑛2) 

 

onde: 𝐷𝑒𝑞 - diâmetro equivalente (cm) 

 𝐷𝐴𝑃 - diâmetro à altura do peito (cm) 

 

Os dados de DAP e altura total, obtidos para cada árvore individual, foram utilizados para 

quantificação do volume com casca, sendo para tanto utilizada a expressão abaixo, adaptada 

de IBGE (1992): 

𝑉𝑐/𝑐 = 𝐴𝐵 𝑥 𝐻𝑇 𝑥 𝐹𝑓 

 

onde: 𝑉𝑐 𝑐⁄  - volume com casca (m³) 

 𝐴𝐵 - área basal (m²) 

 𝐻𝑇 - altura total (m) 

 𝐹𝑓 - fator de forma = 0,7 

 

𝐴𝐵 =
𝜋 𝑥 (𝐷𝐴𝑃2)

40.000
 

onde: 𝐴𝐵 - área basal (m²) 

 𝐷𝐴𝑃 - diâmetro à altura do peito (cm); 

 𝜋 - razão entre perímetro e diâmetro da circunferência (≈3,1416) 

5.3.5.2. Resultados do levantamento de árvores isoladas 

Em toda a área de intervenção ambiental foram levantados 26 exemplares arbóreos nativos 

isolados vivos e mortos em pé, distribuídos em 10 diferentes espécies e 9 famílias, 

considerando a família “Morta” (FOTOS 5.3.5.2.1 a 5.3.5.2.4). No DESENHO 279.0.612.2-

EIA-01 e 279.0.612.2-EIA-02 – imagem de satélite e. mapa de uso do solo, respectivamente, 

estão ndicadas as localizações dos exemplares arbóreos nativos isolados, que serão objeto 

de corte para ampliação do empreendimento minerário. 

Pela amostragem estimou-se um volume total de 4,568780 m³ de material lenhoso a ser 

gerado, sendo a área basal total estimada para todos os exemplares de 0,85887 m². 

Nenhuma das árvores nativas isoladas se trata de espécie ameaçada de extinção, no âmbito 

federal, conforme dispõe a Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014 (Lista Oficial de 
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Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção), bem como em âmbito estadual, 

conforme Lista Oficial de espécies da Flora ameaçada de extinção no Paraná, em 

conformidade com o Procedimento Operacional Padrão – POP 005, de 20 de junho de 2008, 

regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 e Lista Vermelha de 

Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná, editada em 1995. 

Ressalta-se que as árvores nativas isoladas objeto de autorização de corte situam-se fora de 

Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, definidas pela Lei 12.651/12, alterada 

pela Lei 12.727/12, bem como fora de outras áreas protegidas. 

 

  

FOTO 5.3.5.2.1 – Árvores nativas isoladas objeto 
de autorização para corte, localizadas em área de 
campo antrópico, onde é pretendida a 
implantação da denominada Mina Argila 853. 

 

 

FOTO 5.3.5.2.2 – Exemplar arbóreo encontrado 
morto na área de campo antrópico, onde é 
pretendida a implantação da denominada Mina 
Argila 853. 

  

FOTO 5.3.5.2.3 – Exemplar arbóreo isolado da 
espécie nativa Luehea divaricata (açoita-cavalo), 
objeto de autorização para corte, localizado em 
área de campo antrópico, onde é pretendida a 
implantação da denominada Mina Argila 853. 

FOTO 5.3.5.2.4 – Exemplar arbóreo nativo 
isolado objeto de autorização para corte, 
localizado em área de campo antrópico, onde é 
pretendida a implantação da denominada Mina 
Argila 853. 
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No QUADRO 5.3.5.2.1 é apresentada a relação das espécies arbóreas isoladas levantadas 

nas áreas previstas de intervenção ambiental, ordenadas por família, bem como seus 

respectivos nomes científico e popular e quantidade de árvores isoladas por espécie. 

QUADRO 5.3.5.2.1 

LISTA FLORÍSTICA DAS ESPÉCIES DE ÁRVORES ISOLADAS LEVANTADAS 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR N 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira 6 

Asparagaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché capim-de-anta 1 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia DC. alecrim-do-campo 1 

Fabaceae Machaerium brasiliense Vogel jacarandá-branco 2 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo 3 

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba 5 

 Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum cravo-do-mato 1 

Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. capororoca 1 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. camboatá-branco 1 

Morta Morta morta 5 

TOTAL 26 

Onde: N=número de árvores isoladas por espécie. 

 

No QUADRO 5.3.5.2.2 é apresentada a lista geral dos 26 exemplares arbóreos nativos 

isolados, objeto de futuro corte para fins de intervenção, sendo indicado o nome científico, 

número da plaqueta de identificação, diâmetro equivalente – Deq (cm), altura de fuste – HF 

(m), altura total – HT (m), área basal – AB (m²), volume com casca – VOL (m³) e coordenadas 

UTM (Datum SIRGAS 2000 – Fuso 23K). 
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QUADRO 5.3.5.2.2 

LISTA DAS ÁRVORES NATIVAS ISOLADAS OBJETO DE CORTE 

N P NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR FAMÍLIA Deq (cm) HF (m) HT (m) AB (m²) VOL (m³) 
COORDENADAS UTM 

mE mN 

1 253 Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira Anacardiaceae 4,8 3,4 3,8 0,0004 0,00100 668.176,23 7.215.061,92 

2 254 Cordyline spectabilis Kunth & Bouché capim-de-anta Asparagaceae 7,6 3,0 3,5 0,0006 0,00147 668.174,46 7.215.062,90 

3 255 Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira Anacardiaceae 6,7 4,0 5,5 0,0005 0,00202 668.166,96 7.215.061,99 

4 256 Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira Anacardiaceae 5,1 2,0 4,0 0,0004 0,00112 668.166,95 7.215.061,56 

5 258 Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira Anacardiaceae 7,7 2,3 3,0 0,0006 0,00126 668.172,18 7.215.054,88 

6 259 Baccharis dracunculifolia DC. alecrim-do-campo Asteraceae 5,4 2,5 3,4 0,0004 0,00101 668.173,90 7.215.052,96 

7 1005 Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue Fabaceae 15,9 3,0 6,5 0,0013 0,00569 667.917,05 7.214.063,63 

8 1006 Morta morta Morta 8,6 2,6 4,5 0,0007 0,00213 667.920,53 7.214.059,49 

9 1007 Morta morta Morta 14,0 2,0 4,8 0,0011 0,00370 667.922,44 7.214.059,25 

10 1009 Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba Myrtaceae 11,5 3,0 4,7 0,0009 0,00297 667.914,10 7.214.053,15 

11 1010 Morta morta Morta 14,0 2,5 5,0 0,0011 0,00385 667.912,14 7.214.049,96 

12 1011 Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba Myrtaceae 11,5 2,3 4,5 0,0009 0,00284 667.922,67 7.214.044,95 

13 1012 Morta morta Morta 46,4 11,0 11,0 0,0036 0,02804 667.931,04 7.214.037,20 

14 1013 Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba Myrtaceae 16,5 3,2 5,7 0,0013 0,00517 667.941,37 7.214.041,29 

15 1014 Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum cravo-do-mato Myrtaceae 19,7 4,5 5,8 0,0016 0,00629 667.910,00 7.214.015,42 

16 1015 Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Malvaceae 58,3 4,0 8,5 0,0046 0,02722 667.807,66 7.214.037,62 

17 1016 Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. capororoca Primulaceae 10,5 3,0 4,6 0,0008 0,00266 667.775,29 7.214.037,25 

18 1017 Matayba elaeagnoides Radlk. camboatá-branco Sapindaceae 18,5 3,8 5,0 0,0015 0,00508 667.775,29 7.214.037,14 

19 1018 Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba Myrtaceae 7,2 4,0 5,3 0,0006 0,00210 667.774,65 7.214.033,60 

20 1019 Machaerium brasiliense Vogel pau-sangue Fabaceae 14,5 2,5 4,3 0,0011 0,00343 667.772,23 7.214.033,74 

21 1020 Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg guabiroba Myrtaceae 7,3 2,0 4,4 0,0006 0,00177 667.772,49 7.214.030,75 

22 1021 Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Malvaceae 15,6 3,0 5,0 0,0012 0,00429 667.761,02 7.214.016,04 

23 1023 Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira Anacardiaceae 33,1 2,3 7,0 0,0026 0,01274 667.762,53 7.214.104,98 

24 1025 Morta morta Morta 8,2 2,5 4,3 0,0006 0,00194 667.877,82 7.214.094,58 

25 1026 Schinus terebinthifolia Raddi aroeira-pimenteira Anacardiaceae 19,1 2,0 4,5 0,0015 0,00473 667.884,45 7.214.085,09 

26 1027 Luehea divaricata Mart. açoita-cavalo Malvaceae 31,0 3,0 6,5 0,0024 0,01108 667.891,05 7.214.072,26 

Onde: N=número sequencial das árvores isoladas; P=plaqueta numerada de identificação da árvore isolada; Deq=diâmetro equivalente (cm); HF=altura do fuste (m); HT=altura total (m); AB=área basal (m²); VOL=volume total com casca (m³). 
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5.4. MEIO BIÓTICO – FAUNA 

Os levantamentos primários para o diagnóstico da fauna no Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatóorio de Impacto Ambiental – EIA/RIMA da ampliação da área de lavra nas Minas Saivá 

Filito Itacuri, a abertura das Minas Filito DCE e Argila 853, bem como a ampliação da área do 

Depósito Controlado de Estéril – DCE na Unidade Rio Branco do Sul, da VOTORANTIM 

CIMENTOS foram realizados para os grupos de répteis e anfíbios (herpetofauna), aves 

(avifauna), mamíferos (mastofauna), insetos vetores e abelhas (entomofauna) e comunidades 

aquáticas (peixes e bentos) nos períodos seco e chuvoso. Além desses grupos, também foi 

realizado o monitoramento de fauna atropelada nas vias de acesso ao empreendimento. 

Os pontos amostrais foram selecionados de modo a contemplar todos os tipos de fisionomias 

da área de estudo e, sobretudo, os locais previstos pela ampliação do empreendimento. 

Para as capturas e coleta de fauna silvestre, foi obtida junto ao IAT a Autorização Ambiental 

nº 53648 em 23 de julho de 2020 (protocolo nº 165718186), em conformidade com a Portaria 

IAP 097/12. 

Para verificar as espécies ameaçadas de extinção, foram consultadas a lista estadual, 

publicada no Decreto nº 3148/2004, que dispõe sobre a Lista da Fauna Ameaçada de 

Extinção, do Estado do Paraná, com a atualização da Lista de Mamíferos pelo Decreto 

n° 7264/2010 e a lista nacional, segundo a Portaria MMA n° 444/2014, que dispõe sobre a 

Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. 

Com os resultados obtidos, foi realizada avaliação abordando riqueza, abundância, relação 

de espécies com seu habitat preferencial, hábitos (generalista ou especialista), área de vida, 

alimentação preferencial e sensibilidade. A descrição das metodologias empregadas, o 

esforço dispendido e os resultados obtidos são apresentados a seguir. A localização dos 

pontos amostrados é apresentada no DESENHO 279.0.612.2-EIA-01-Imagem de satélite do 

VOLUME 3. 

5.4.1. Herpetofauna 

O termo herpetofauna é utilizado para agrupar os anfíbios e os répteis. Embora representem 

linhagens evolutivas distintas, apresentam características comuns, como a ectotermia, o que 

favorece o estudo em conjunto dos grupos. Apresentam ampla distribuição pelos continentes, 

porém, com maior riqueza e diversidade nas regiões tropicais (SEGALLA; LANGONE, 2004). 

Atualmente são conhecidas 8.218 espécies de anfíbios (FROST, 2020) e 11.050 de répteis 

(UETZ; HOSEK, 2020). No Brasil ocorrem 1.136 espécies de anfíbios, com 1.093 anuros, 

38 cecílias e 5 salamandras (SEGALLA et al., 2019), a maior diversidade observada no 

mundo. Entre os répteis, são descritas 795 espécies, sendo 36 quelônios, 6 jacarés, 

72 anfisbenas, 276 lagartos e 405 serpentes, colocando o Brasil na terceira colocação quanto 

a riqueza de répteis (COSTA; BÉRNILS, 2018). 

Apesar de não ser o estado com maior riqueza de anfíbios nem de répteis, o Paraná possui 

uma importante contribuição à composição de espécies da herpetofauna brasileira. No estado 

paranaense ocorrem 137 espécies de anfíbios (SANTOS-PEREIRA, 2018) e 149 de répteis 

(COSTA; BÉRNILS, 2018), excluindo as tartarugas marinhas deste último grupo. Além da 
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riqueza, há casos de endemismo, com 19 espécies de anfíbios exclusivas ao estado 

(SANTOS-PEREIRA, 2018). Estes dados ilustram a representatividade da herpetofauna 

paranaense no cenário nacional. 

Esta elevada diversidade reflete a diversidade de biomas e ecossistemas observados no 

estado, desde áreas florestadas a formações campestres. Grande extensão do Paraná é 

recoberta pela Mata Atlântica, um dos principais hotsposts para anfíbios (HADDAD et al., 

2013) e uma área de grande riqueza de répteis (TOZETTI et al., 2017). Contrastando com a 

elevada riqueza deste bioma, muitas áreas de Mata Atlântica vêm sendo suprimidas, alterando 

as paisagens naturais e transformando áreas florestadas em campos de cultivo e pastagem, 

obras de infraestrutura e exploração de recursos minerais. A perda e/ou modificação do hábitat 

é apontada como uma das principais ameaças às populações de anfíbios e répteis (VERDADE 

et al., 2012). A supressão da vegetação nativa é uma das principais ações relacionadas à 

degradação ambiental, uniformizando a paisagem e reduzindo as áreas de abrigo, de 

alimentação e os sítios reprodutivos (HADDAD et al., 2013). Pode ainda causar o isolamento 

de populações, devido à fragmentação dos hábitats naturais (BECKER et al., 2007). 

Neste cenário, o inventário de espécies em áreas que sofrerão interferência antrópica é o 

primeiro passo para a avaliação de potenciais impactos à fauna local e para a tomada de 

decisões (SILVEIRA et al., 2010). Neste estudo foi realizado o inventário da herpetofauna 

como parte integrante do licenciamento para a ampliação da área de lavra nas Minas Saivá e 

Filito Itacuri, a abertura das Minas Filito DCE e Argila 853, bem como a ampliação da área do 

Depósito Controlado de Estéril – DCE na Unidade Rio Branco do Sul, da VOTORANTIM 

CIMENTOS. Foi caracterizada a composição da herpetofauna bem como avaliado o estado 

de conservação e as potenciais ameaças à comunidade. 

5.4.1.1. Material e métodos 

 Área de estudo 

Os trabalhos de campo foram realizados no município de Rio Branco do Sul, estado do 

Paraná. A região está inserida em domínio de Mata Atlântica, em uma área de transição de 

Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista. O relevo é acidentado, com os 

remanescentes nativos situados nas áreas mais íngremes. 

O inventário foi realizado na área de ampliação da área de lavra nas Minas Saivá e Filito 

Itacuri, a abertura das Minas Filito DCE e Argila 853 e ampliação da área do Depósito 

Controlado de Estéril – DCE, delimitados pelas poligonais ANM 585.701/1942, 

ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968. Foram 

selecionados 11 pontos de amostragem da herpetofauna, contemplando os remanescentes 

nativos de vegetação, corpos d’água e áreas antropizadas (QUADRO 4.4.1.1.1; FIGURA 

5.4.1.1.1; FOTOS 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.11). 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 446 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

 

FIGURA 5.4.1.1.1 – Localização dos pontos amostrais da herpetofauna na área de estudo em 

Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. 

 

 

QUADRO 5.4.1.1.1 

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS DA HERPETOFAUNA 

PONTO 
LOCALIZAÇÃO 

(UTM – ZONA 22J) 
CARACTERIZAÇÃO 

H1 667271 mE / 7216536 mN Mata de encosta, com árvores, arbustos e samambaias. 

Serapilheira densa e alta incidência de luz solar no fragmento. No 

entorno do Depósito de Estéril. 

H2 667970 mE / 7216361 mN Mata no topo do morro, com serapilheira densa e alta incidência de 

luz solar. Muita samambaia. Árvores e arbustos predominam, 

porém, há clareiras com vegetação herbácea. 

H3 668120 mE / 7216164 mN Mata com serapilheira densa e úmida. Alta incidência de luz solar 

na mata. Relevo acidentado. Predominam árvores e arbustos. 

Presença de um vale com leito rochoso - arenoso, com 

pouquíssima água corrente na estação chuvosa. 

H4 667704 mE / 7216104 mN Riacho de fundo rochoso – arenoso, pequeno, permanente, com 

margens recobertas por vegetação arbórea e arbustiva. Presença 

de samambaias no entorno. Mata com serapilheira densa e úmida, 

protegida do sol no interior do fragmento. 

H5 667073 mE / 7216005 mN Riacho permanente, de fundo rochoso – arenoso. Mata com relevo 

acidentado, muita serapilheira e alta incidência de luz solar. 

Samambaias nas margens, além de arbustos e árvores. Trechos 

com acúmulo de sedimento no leito do riacho. 

H6 666842 mE / 7215783 mN Área embrejada no entorno de riacho (H5), com pouca taboa e 

muito lírio do brejo. Fundo lodoso. Observa-se uma poça na borda 

de capão de mata, em área de nascente, com vegetação herbácea, 

arbustiva e árvores esparsas. 

Continua... 
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QUADRO 5.4.1.1.1 

CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRAIS DA HERPETOFAUNA 

PONTO 
LOCALIZAÇÃO 

(UTM – ZONA 22J) 
CARACTERIZAÇÃO 

H7 667738 mE / 7214634 mN Riacho pequeno, de fundo rochoso e permanente. Mata em área 

com declividade, apresentando serapilheira densa e alta incidência 

de luz solar. 

H8 666929 mE / 7214942 mN Mata na encosta de morro, com densa serapilheira e alta incidência 

de luz solar. No vale há grande acúmulo de sedimento e clareiras 

com vegetação herbácea. Presença de rochas no leito de um 

possível corpo d’água pretérito. 

H9 667859 mE / 7215798 mN Fragmento de mata com relevo acidentado, serapilheira densa, alta 

penetração de luz solar no interior. Presença de árvores altas, 

incluindo araucárias. No vale há um corpo d’água quase seco, com 

pouca água acumulada em depressões. Leito rochoso – arenoso. 

H10 667738 mE / 7214202 mN Fragmento de mata na margem da estrada, com empoeiramento 

nas folhas de árvores. Serapilheira densa e alta penetração de luz 

solar na mata. Presença de um riacho de médio porte, na borda da 

mata, com correnteza, fundo arenoso, com rochas. Presença de 

lírio do brejo. 

H11 667597 mE / 7215868 mN Poça formada na borda de mata, próximo ao ponto H9. Presença 

de árvores e arbustos, samambaia e taboa na região de contato 

com a área aberta. 

 

 

 

  

FOTO 5.4.1.1.1 – Mata de encosta – H1. 
Coordenadas 22 J 667271 mE / 7216536 mN. 
Data: 27/10/2020. Direção: Nordeste. 

FOTO 5.4.1.1.2 – Visão geral do fragmento de 
mata – H2. Coordenadas 22 J 668120 mE / 
7216164 mN. Data: 27/10/2020. Direção: Oeste. 
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FOTO 5.4.1.1.3 – Fragmento de mata – H3. 
Coordenadas 22 J 667970 mE / 7216361 mN. 
Data: 01/08/2020. Direção: Sudoeste. 

 

FOTO 5.4.1.1.4 – Riacho no interior de mata – 
H4. Coordenadas 22J 667704 mE / 7216104 
mN. Data 01/08/2020. Direção: Nordeste. 

  

FOTO 5.4.1.1.5 – Riacho – H5. Coordenadas: 
22J 667073 mE / 7216005 mN. Data: 
31/07/2020. Direção: Oeste. 

 

FOTO 5.4.1.1.6 – Poça na borda de mata – H6. 
Coordenadas: 22J 666848 mE / 7215765 mN. 
Data: 25/10/2020. Direção: Sudoeste. 

  

FOTO 5.4.1.1.7 – Riacho em mata de encosta – 
H7. Coordenadas 22 J 668260 mE / 7214634 
mN. Data: 02/08/2020. Direção: Norte. 

FOTO 5.4.1.1.8 – Interior de mata – H8. 
Coordenadas 22 J 666929 mE / 7214942 mN. 
Data: 01/08/2020. Direção: Nordeste. 
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FOTO 5.4.1.1.9 – Fragmento de mata – H9. 
Coordenadas 22 J 667859 mE / 7215798 mN 
Data: 02/08/2020. Direção: Oeste. 

FOTO 5.4.1.1.10 – Fragmento de mata – H10. 
Coordenadas 22J 667738 mE / 7214202 mN. 
Data 28/10/2020. Direção: Noroeste. 

 

FOTO 5.4.1.1.11 – Poça na borda da mata – 
H11. Coordenadas 22J 667597 mE / 7215868 
mN. Data 03/10/2020. Direção: Leste. 

5.4.1.2. Coleta e análise de dados 

Os trabalhos de campo foram realizados em duas campanhas, com duração de cinco dias 

cada, totalizando um esforço amostral de 10 (dez) dias. A primeira campanha, referente à 

estação seca ocorreu de 30 de julho a 03 de agosto de 2020. A campanha da estação chuvosa 

foi de 24 a 28 de outubro de 2020. As amostragens foram realizadas por dois biólogos. Foram 

utilizados os métodos de armadilha de interceptação e queda (CECHIN; MARTINS, 2000) e a 

busca ativa (CRUMP; SCOTT JR, 1994; SAWAYA et al 2008). Os anfíbios também foram 

registrados pela zoofonia (ZIMMERMAN, 1994). 

Na área foram instaladas três Armadilhas de Interceptação e Queda (AIQ), no interior de 

remanescentes florestais (QUADRO 5.4.1.2.1). Cada armadilha (AIQ) foi constituída por 

quatro baldes plásticos de 30 litros, enterrados ao nível do solo (FOTO 5.4.1.2.1) e dispostos 

em formato radial, em Y, com um balde central e três periféricos, a uma distância de 10 metros 

um do outro. Entre os baldes foi montada uma cerca guia com lona plástica de 50 cm de altura 

(FOTO 5.4.1.2.2), mantida em posição vertical com auxílio de estacas de madeira. A lona foi 

enterrada no solo cerca de 10 cm para impedir a passagem da fauna pela barreira. Os baldes 

ficaram abertos durante quatro noites consecutivas em cada campanha, com um esforço 

amostral de 2.304 horas x balde. Diariamente as armadilhas foram vistoriadas (FOTO 
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5.4.1.2.3) e os animais capturados (FOTO 5.4.1.2.4) foram soltos a cerca de 10 metros da 

armadilha. As armadilhas foram instaladas no primeiro dia e retiradas no último dia de cada 

campanha (não permaneceram em campo entre as campanhas). Nas duas campanhas, todo 

material utilizado (balde, lona e estaca) foi recolhido e os buracos tampados. 

QUADRO 5.4.1.2.1 

LOCALIZAÇÃO DAS ARMADILHAS DE INTERCEPTAÇÃO E QUEDA 

PONTO AMOSTRAL COORDENADAS UTM – ZONA 22J 

AIQ1 667271 mE / 7216536 mN 

AIQ2 667970 mE / 7216361 mN 

AIQ3 668120 mE / 7216164 mN 

 

 

  

FOTO 5.4.1.2.1 – Armadilha de interceptação e 
queda – detalhe do balde. Coordenadas: 22J 
667970 mE / 7216361 mN. Data: 24/10/2020. 
Direção: nordeste. 

FOTO 5.4.1.2.2 – Armadilha de interceptação e 
queda – detalhe da lona. Coordenadas: 22J 
667970 mE / 7216361 mN. Data: 24/10/2020. 
Direção: nordeste. 

  

FOTO 5.4.1.2.3 – Vistoria da AIQ. Coordenadas: 
22J 667970 mE / 7216361 mN. Data: 
27/10/2020. Direção: oeste. 

FOTO 5.4.1.2.4 – Captura de um lagarto 
(Colobodactylus taunayi) na AIQ. 
Coordenadas: 22J 667271 mE / 7216536 mN. 
Data: 25/10/2020. Direção: noroeste. 
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No período diurno, após a verificação das armadilhas, foi realizada a busca ativa no interior e 

entorno dos fragmentos de mata. Os ambientes foram percorridos lentamente, examinando-

se os potenciais micro-habitats ocupados pela herpetofauna, como ocos de árvores, debaixo 

de troncos caídos e rochas, serapilheira (FOTO 5.4.1.2.5), além do sub-bosque e dossel na 

mata. Foram realizadas três horas diárias de busca ativa diurna por dois biólogos, totalizando 

um esforço de 60 horas x homem de busca ativa. 

No período noturno, a amostragem foi realizada nos corpos d’água, com auxílio de lanternas 

de cabeça e manuais (FOTO 5.4.1.2.6). Foram percorridos transectos acompanhando a 

margem de riachos e ambientes do entorno, como a poça e o brejo no ponto H6, para a 

localização e identificação dos indivíduos da herpetofauna. A vocalização dos anfíbios foi 

registrada em gravador digital e posteriormente analisada em laboratório, para auxiliar na 

identificação das espécies. O esforço amostral foi de 80 horas x homem de busca ativa 

noturna. 

  

FOTO 5.4.1.2.5 – Busca ativa diurna em 
fragmento de mata. Coordenadas: 22J 667970 
mE / 7216361 mN. Data: 01/08/2020. Direção: 
nordeste. 

FOTO 5.4.1.2.6 – Busca ativa noturna na 
margem de riacho. Coordenadas: 22J 668260 
mE / 7214634 mN. Data: 02/08/2020. Direção: 
sudeste. 

 

Os dados foram analisados quanto à riqueza (número de espécies), a abundância e a 

composição da herpetofauna. Foi calculado o índice de diversidade e a equitabilidade para a 

área em geral e para cada ponto amostral. No cálculo da área, foram analisados anfíbios e 

répteis em separado. Para a comparação de campanhas e de áreas, os dados foram 

agrupados (herpetofauna), devido os escassos dados obtidos para répteis em cada ponto 

amostral. 

A abundância dos anfíbios foi calculada em cada ponto amostral pela contagem do número 

de indivíduos observados e pela estimativa do número de machos em atividade de 

vocalização. A abundância total das espécies na área foi determinada somando os valores 

obtidos em cada ponto. Para espécies registradas nas duas campanhas, o valor da 

abundância foi a maior estimativa obtida entre as campanhas, como discutido por Vasconcelos 

e Rossa-Feres (2005). Após o cálculo da abundância, foi determinada a abundância relativa, 

dividindo-se o número de indivíduos da espécie pelo número total de indivíduos registrados. 

Para os répteis, a abundância foi obtida pela soma do número de indivíduos observados. 

Posteriormente foi calculada a abundância relativa, seguindo o apresentado para os anfíbios. 
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A eficiência da amostragem foi avaliada por uma curva de acumulação de espécies, gerada a 

partir dos dados de presença/ausência das espécies em cada amostra, utilizando o Programa 

Estimates v. 8.2.0 com 1.000 aleatorizações (COLWELL 2005). Devido à riqueza observada 

não refletir com exatidão a riqueza real, se faz necessário a utilização de estimadores não 

paramétricos que permitam extrapolar a riqueza na área de estudo (SANTOS, 2003). Foram 

utilizados os estimadores Bootstrap e Jackknife de 1ª ordem. 

Complementando o inventário, foi realizado um levantamento secundário de espécies, 

baseado em registros das seguintes coleções científicas: Coleção Célio Fernando Batista 

Haddad (Depto de Zoologia, Instituto de Biociências, UNESP – Rio Claro, CFBH); Coleção 

Herpetológica Alphonse Richard Hoge (Instituto Butantan – IBSP); Coleção do Depto de 

Zoologia e Botânica – IBILCE, UNESP – São José do Rio Preto (DZSJRP), Coleção de 

Anfíbios e Répteis da Pontifícia Universidade do rio Grande do Sul (MCP), Coleção do Museu 

de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL), Coleção de Anfíbios e Répteis 

do Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG (UFMG) e Coleção do Museu de Zoologia da 

UNICAMP (ZUEC). As informações secundárias foram obtidas pela base de dados 

speciesLink (http://splink.cria.org.br). 

Devido à escassez de registros para o município de Rio Branco do Sul, foi considerado um 

raio de 40 km a partir da área de estudo, abrangendo os municípios de Almirante Tamandaré, 

Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, Piraquara, Quatro Barras e São José 

dos Pinhais para o levantamento secundário. 

As espécies foram analisadas quanto ao status de conservação, segundo as listas nacional e 

estadual de fauna ameaçada. A nomenclatura e o arranjo taxonômico das espécies 

apresentadas seguem Costa e Bernils (2018) e Frost (2020). 

5.4.1.3. Adequações amostrais 

Foram realizadas modificações no plano de trabalho. As três linhas de armadilhas de 

interceptação e queda (AIQ) propostas foram instaladas, porém, a localização foi alterada. 

A linha H1 foi deslocada para uma região de relevo menos íngreme. A localização inicial da 

linha H2 seria em um ponto próximo de clareiras, com muita vegetação herbácea (capim) e 

relevo acidentado. Esta linha foi deslocada para uma região no topo do morro, em área 

praticamente plana e com vegetação mais preservada. 

A linha H3 foi a que sofreu o maior deslocamento. Sua localização inicial também era em uma 

área com relevo acidentado. Na região, foi observado um ponto com características 

semelhantes, próximo a um vale e em local com declividade mais favorável à instalação da 

AIQ. 

Destaca-se que embora a localização das armadilhas tenha sido alterada, todos os pontos 

propostos foram amostrados. Houve apenas o deslocamento das armadilhas para áreas mais 

preservadas e de relevo menos acidentado. No ponto original da linha H3, onde houve maior 

distância com a proposta original, foi realizada a busca ativa diurna e noturna, contemplando 

a amostragem da herpetofauna neste local específico, apresentado neste relatório como ponto 

amostral H9. 
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5.4.1.4. Resultados e discussão 

Durante os trabalhos de campo foram registradas 14 (quatorze) espécies de anfíbios, 

distribuídas em 7 (sete) famílias (QUADRO 5.4.1.3; FOTOS 5.4.1.18 a 5.4.1.29) e 5 (cinco) 

répteis, distribuídas em 4 (quatro) famílias (QUADRO 5.4.1.4; FOTOS 5.4.1.30 a 5.4.1.33), 

sendo 3 (três) lagartos e duas serpentes. 

Não houve registro de espécie ameaçada de extinção, seja em nível estadual ou nacional. 

Não foram identificadas espécies exóticas nem de interesse epidemiológico 

 

QUADRO 5.4.1.3 

ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
REGISTRO AMEAÇA ORIGEM SENSIBILIDADE ENDEMISMO 

Ordem Anura 

Família Brachycephalidae 

Ischnocnema 
henselii 

Rãzinha da 
mata 

PV, ZO NA Nativa Média MA 

Família Bufonidae 

Rhinella abei Cururuzinho PV, ZO NA Nativa Média MA 

Família Hylidae 

Aplastodiscus 
albosignatus 

Perereca 
flautinha 

PV, ZO NA Nativa Alta MA 

Boana bischoffii 
Perereca 

mascarada 
PV, ZO NA Nativa Média MA 

Boana faber Sapo martelo PV NA Nativa Média MA 

Bokermannohyla 
circumdata 

Perereca da 
mata 

PV NA Nativa Alta MA 

Dendropsophus 
micros 

Pererequinha PV, ZO NA Nativa Média MA 

Scinax alter Raspa cuia PV NA Nativa Baixa MA 

Scinax catharinae 
Perereca de 

inverno 
ZO NA Nativa Alta MA 

Scinax perereca 
Perereca de 

banheiro 
PV, ZO NA Nativa Baixa MA 

Família Hylodidae 

Crossodactylus 
caramaschii 

Rã de 
corredeira 

PV, ZO NA Nativa Alta MA 

Família Leptodactylidae 

Adenomera 
marmorata 

Rã grilo ZO NA Nativa Média MA 

Família Odontophrynidae 

Proceratophrys 
boiei 

Sapo de 
chifre 

PV, ZO NA Nativa Alta MA 

Família Phyllomedusidae 

Phyllomedusa 
distincta 

Perereca 
macaco 

PV, ZO NA Nativa Média MA 

Registro: PV= procura visual; ZO= zoofonia; Ameaça: NA= não ameaçada: Endemismo: MA= endêmico de Mata Atlântica. 
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QUADRO 5.4.1.4 

ESPÉCIES DE RÉPTEIS REGISTRADAS NA ÁREA DE ESTUDO 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
REGISTRO AMEAÇA ORIGEM SENSIBILIDADE ENDEMISMO 

Ordem Squamata – Serpentes 

Família Dipsadidae 

Dipsas neuwiedi Dormideira PV NA Nativa Média AD 

Thamnodynastes 
strigatus 

Cobra 
espada 

PV, EO NA Nativa Baixa AD 

Ordem Squamata – lagartos 

Família Gymnophthalmidae 

Colobodactylus 
taunayi 

Lagartinho 
do folhiço 

AIQ NA Nativa Alta MA 

Família Leiosauridae 

Enyalius perditus Camaleão PV NA Nativa Alta MA 

Família Teiidae 

Salvator merianae Teiú PV, EO NA Nativa Baixa AD 

Registro: PV= procura visual; EO= encontro ocasional; Ameaça: NA= não ameaçada: Endemismo: MA= endêmico de Mata Atlântica; AD= 
ampla distribuição. 

 

 

 

  

FOTO 5.4.1.18 – Ischnocnema henselii (Rãzinha 
da mata). Coordenadas: 22J 667738 mE / 
7214202 mN. Data: 02/08/2020. Direção: 
sudeste. 

FOTO 5.4.1.19 – Rhinella abei (Cururuzinho). 
Coordenadas: 22J 667704 mE / 7216104 mN. 
Data: 24/10/2020. Direção: sudeste. 
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FOTO 5.4.1.20 – Aplastodiscus albosignatus 
(Perereca flautinha). Coordenadas: 22J 666842 
mE / 7215783 mN. Data: 31/07/2020. Direção: 
sudeste. 

FOTO 5.4.1.21 – Boana bischoffii (Perereca 
mascarada). Coordenadas: 22J 666842 mE / 
7215783 mN. Data: 31/07/2020. Direção: 
nordeste. 

  

FOTO 5.4.1.22 – Boana faber (Sapo martelo). 
Coordenada: 22J 667597 mE / 7215868 mN. 
Data: 26/10/2020. Direção: nordeste. 

FOTO 5.4.1.23 – Bokermannohyla circumdata 
(Perereca da mata). Coordenadas: 22 J 667704 
mE / 7216104 mN. Data: 24/10/2020. Direção: 
oeste. 

  

FOTO 5.4.1.24 – Dendropsophus micros 
(Pererequinha). Coordenadas: 22J 666842 mE / 
7215783 mN. Data: 02/10/2020. Direção: 
sudeste. 

FOTO 5.4.1.25 – Scinax alter (Raspa cuia). 
Coordenadas: 22J 667073 mE / 7216005 mN. 
Data: 25/10/2020. Direção: norte. 
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FOTO 5.4.1.26 – Scinax perereca (Perereca de 
banheiro). Coordenadas: 22J 668260 mE / 
7214634 mN. Data: 27/10/2020. Direção: leste. 

FOTO 5.4.1.27 – Crossodactylus caramaschii 
(Rã de corredeira). Coordenadas: 22J 668260 
mE / 7214634 mN. Data: 27/10/2020. Direção: 
nordeste. 

  

FOTO 5.4.1.28 – Proceratophrys boiei (Sapo de 
chifre). Coordenada: 22J 667704 mE / 7216104 
mN. Data: 24/10/2020. Direção: nordeste. 

FOTO 5.4.1.29 – Phyllomedusa distincta 
caramaschii (Perereca macaco). Coordenadas: 
22 J 666842 mE / 7215783 mN. Data: 
25/10/2020. Direção: noroeste. 

  

FOTO 5.4.1.30 – Thamnodynastes strigatus 
(Cobra espada). Coordenadas: 22J 666842 mE / 
7215783 mN. Data: 25/10/2020. Direção: 
noroeste. 

FOTO 5.4.1.31 – Dipsas neuwiedi (Dormideira). 
Coordenadas: 22J 666842 mE / 7215783 mN. 
Data: 25/10/2020. Direção: norte. 
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FOTO 5.4.1.32 – Colobodactylus taunayi 
(Lagartinho do folhiço). Coordenadas: 22J 
667271 mE / 7216536 mN. Data: 25/10/2020. 
Direção: nordeste. 

FOTO 5.4.1.33 – Enyalius perditus (Camaleão). 
Coordenadas: 22J 667597 mE / 7215868 mN. 
Data: 26/10/2020. Direção: sudeste. 

 

Todos os anfíbios registrados são endêmicos da Mata Atlântica (HADDAD et al., 2013). Entre 

os répteis, duas espécies são endêmicas de Mata Atlântica. Apesar deste endemismo, 

nenhuma espécie apresenta distribuição restrita a uma ou poucas localidades, apresentando 

variação latitudinal e longitudinal ao longo da Mata Atlântica, especialmente nas regiões sul e 

sudeste do Brasil. 

Todas as espécies registradas têm ocorrência conhecida para o estado do Paraná (SANTOS-

PEREIRA et al., 2018; MORATO et al., 2017). Os anfíbios foram citados no inventário 

realizado por Conte e Rossa-Feres (2006) em São José dos Pinhas, PR, situado a cerca de 

40 km da área de influência do empreendimento. Os répteis são listados para a região 

metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná, localizada a menos de 30 km do município 

de Rio Branco do Sul. Como apontado anteriormente, destaca-se novamente que são 

espécies que apresentam variação na distribuição geográfica, apesar da maioria ser 

considerada endêmica da Mata Atlântica. 

Durante o Estudo Ambiental Simplificado (EAS), realizado para a Pequena Central Hidrelétrica 

Santa Cruz, foram apresentadas 26 espécies de anfíbios e 23 de répteis com ocorrência para 

o Município de Rio Branco do Sul, baseados em literatura e registros de museus (AMBIENTE 

INTEGRAL, 2012). A herpetofauna registrada na área de influência da ampliação das Minas 

Saivá e Filito Itacuri e do Depósito Controlado de Estéril da VOTORANTIM CIMENTOS 

corresponde a 40% dos anfíbios e 13% dos répteis apontados no EAS. Destaca-se, que com 

os levantamentos ora efetuados, quatro novos registros de anfíbios (Dendropsophus micros, 

Scinax alter, Crossodactylus caramaschii e Adenomera marmorata) e dois de répteis 

(Colobodactylus taunayi e Enyalius perditus) foram acrescentados à base de dados 

apresentada para o município. 

O EAS destaca a presença de anfíbios preponderantemente de área aberta, seguido por 

espécies florestais e generalistas (AMBIENTE INTEGRAL, 2012). Entre os répteis, 

predominaram espécies de hábitos florestais, seguidos pelos generalistas, de área aberta e 

aquáticos (AMBIENTE INTEGRAL, 2012). 
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Apenas três espécies de hábitos generalistas foram registradas na área de influência do 

empreendimento: Scinax alter, Scinax perereca e Salvator merianae. Predominaram espécies 

de hábitos florestais, que dependem em maior ou menor intensidade das áreas de mata para 

sobreviver. Os anfíbios e répteis foram divididos em três categorias de sensibilidade aos 

impactos ambientais, diretamente relacionados a esta dependência dos fragmentos de mata. 

O primeiro grupo reuniu as espécies consideradas com alta sensibilidade e forte dependência 

dos fragmentos. Entre os anfíbios, foram incluídos Aplastodiscus albosignatus, 

Bokermannohyla circumdata, Scinax catharinae, Crossodactylus caramaschii e 

Proceratophrys boiei. Estes anfíbios completam todo seu ciclo de vida no interior das florestas 

e dependem de ambientes em melhor estado de conservação. A área de abrigo, de forrageio 

e os sítios reprodutivos localizam-se no interior da mata. As três primeiras, por serem 

arborícolas, exploram o sub-bosque e vivem na margem de riachos. A perereca Aplastodiscus 

albosignatus deposita os ovos em ninhos subterrâneos, na margem lodosa de riachos. Após 

a eclosão, os girinos se desenvolvem no riacho. Já Bokermannohyla circumdata e Scinax 

catharinae depositam os ovos diretamente na água e o desenvolvimento do girino ocorre no 

riacho. O sapo de chifre ocupa as regiões de serapilheira mais densa e se reproduz em poças 

temporárias ou em áreas de remanso nas margens de riachos. A rãzinha Crossodactylus 

caramaschii vive sob as rochas na margem dos riachos, com desova e girinos se 

desenvolvendo no ambiente aquático. Estas espécies colonizam pequenos riachos no interior 

da mata, onde são favorecidas pelas condições de umidade, alimento e proteção contra 

radiação solar. 

Entre os répteis, duas espécies apresentam forte dependência do ambiente florestado, onde 

encontram abrigo e alimento. Dois lagartos, Colobodactylus taunayi e Enyalius perditus 

ocupam hábitats exclusivamente florestais. A primeira espécie vive junto à serapilheira e a 

segunda possui hábitos arborícolas. Não há registro destas espécies em área aberta. 

O segundo grupo inclui ainda espécies associadas à mata, porém, com um sutil potencial de 

ajuste a ambientes modificados. São elas, Ischnocnema henselii, Rhinella abei, Boana 

bischoffii, Boana faber, Dendropsophus micros, Adenomera marmorata e Phyllomedusa 

distincta. Destas, Rhinella abei, Boana bischoffii, Boana faber e Dendropsophus micros, 

apresentam maior plasticidade, podendo se reproduzir na mata, na borda e na área aberta 

adjacente ao fragmento florestal. Utilizam a mata como área de abrigo e não dependem de 

uma grande área ou de um fragmento preservado. Podem ocorrer em fragmentos menores e 

até mesmo em paisagens modificadas, desde que haja a área de abrigo (mata) e o sítio 

reprodutivo (corpo d’água). Phyllomedusa distincta ocorre na mata e pode se reproduzir na 

borda de mata, porém, não se reproduz na área aberta, pode ocorrer em áreas modificadas, 

desde que haja remanescentes do extrato arbóreo. 

As espécies Ischnocnema henselii e Adenomera marmorata ocorrem associadas ao ambiente 

florestado. A primeira possui desenvolvimento direto e ovos terrícolas, independente do corpo 

d’água. Contudo, depende do gradiente de umidade e da proteção contra a radiação solar, 

que encontra na mata. Por ser encontrada em fragmentos antropizados, foi considerada com 

sensibilidade média, podendo se adaptar à paisagem modificada, desde que haja ao menos 

uma faixa remanescente da mata. O mesmo ocorre com Adenomera marmorata, que deposita 

os ovos em ninhos subterrâneos e todo desenvolvimento ocorre no ninho, com girinos 

endotróficos. Apesar de depender do ambiente sombreado e da mata, Adenomera marmorata 

pode ocorrer em áreas submetidas à intensa pressão antrópica. 
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Entre os répteis, Dipsas neuwiedi foi considerada com sensibilidade média. Trata-se de uma 

espécie de ambiente florestado, que forrageia na mata, na borda da mata e na área aberta 

adjacente ao fragmento. Não depende de um fragmento florestal muito preservado. 

As demais espécies apresentam baixa sensibilidade aos impactos ambientais. As pererecas 

Scinax alter e Scinax perereca ocupam ambientes na área aberta, podendo ocorrer no interior 

de mata. Contudo, não dependem do fragmento para sobreviver, podendo se abrigar em 

capões de mata ou em áreas de vegetação arbustiva e herbácea mais densa. Entre os répteis, 

Thamnodynastes strigatus pode ocorrer no interior de mata e em áreas embrejadas, na área 

aberta com vegetação mais densa. Já o teiú (Salvator merianae) pode ocorrer na área aberta, 

no interior de mata e até mesmo nos ambientes peridomiciliares, apresentando grande 

plasticidade na exploração do ambiente.  

Com relação ao hábito de vida, três anfíbios criptozóicos (vivem sob a serapilheira ou em 

cavidades naturais) foram registrados, Ischnocnema henselii, Adenomera marmorata  e 

Proceratophrys boiei, um terrícola, Rhinella abei, um reofílico (vive sobre rochas na margem 

de riachos), Crossodactylus caramaschii, e nove arborícolas: Aplastodiscus albosignatus, 

Boana bischoffii, Boana faber, Bokermannohyla circumdata, Dendropsophus microps, Scinax 

alter, Scinax catharinae, Scinax perereca e Phyllomedusa distincta. Entre os répteis, há uma 

espécie criptozóica, Colobodactylus taunayi, uma terrícola, Salvator merianae, uma 

arborícola, Enyalius perditus, e duas semiarborícolas, Dipsas neuwiedi e Thamnodynastes 

strigatus. 

Os anfíbios apresentam o hábito alimentar carnívoro, predominando a insetivoria, 

especialmente em espécie de pequeno porte, como a maioria das observadas na área de 

estudo. Há pouca seletividade quanto à dieta, variando principalmente em função da 

disponibilidade de presas. Pode haver associação dos itens consumidos com o habitat 

ocupado. Espécies criptozóicas predam preponderantemente insetos e outros invertebrados 

que vivem junto a serapilheira, enquanto formas terrícolas e arborícolas podem consumir uma 

maior variedade de presas. Espécies de maior porte, como o cururuzinho (Rhinella abei) 

podem predar inclusive pequenos vertebrados, como outros anfíbios. 

Entre os répteis há maior variação na dieta. Os lagartos Colobodactylus taunayi e Enyalius 

perditus são insetívoros. O teiú é onívoro, se alimentando de animais e plantas, inclusive de 

material em decomposição. A serpente Thamnodynastes strigatus é batracófaga, se 

alimentando de anfíbios, enquanto a dormideira, Dipsas neuwiedi, preda moluscos. 

Comparando os métodos utilizados no inventário, a busca ativa foi mais eficiente (QUADROS 

5.4.1.3 e 5.4.1.4). Apenas uma espécie foi capturada na AIQ, Colobodactylus taunayi. 

Contudo, este registro foi exclusivo da AIQ, evidenciando a importância do método para o 

inventário. Por ocorrer na serapilheira e possuir hábitos crípticos, este lagarto é de difícil 

visualização na busca ativa.  

Considerando os anfíbios, os dois métodos de busca ativa apresentaram resultados 

semelhantes, com 12 registros para a procura visual e 11 para a zoofonia (QUADRO 5.4.1.3). 

Nove registros foram comuns às duas técnicas. Três registros foram exclusivos da procura 

visual e dois da zoofonia. A busca visual permite a localização dos indivíduos tanto nos sítios 

reprodutivos como nas áreas de abrigo ou durante a migração e deslocamento dos espécimes 

pela área. Já a zoofonia permite a identificação pelo reconhecimento do som, favorecendo o 

registro de espécies em locais de difícil acesso e/ou visualização, porém, é restrito para 
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aquelas em atividade de vocalização. São metodologias complementares e o uso associado 

na área contribuiu para uma maior eficiência da amostragem.  

Para os répteis, quatro registros ocorreram pela busca ativa e um pela AIQ (QUADRO 5.4.1.4). 

Duas espécies foram observadas ainda pelo encontro ocasional, com a visualização de um 

indivíduo de Thamnodynastes strigatus pela equipe de mastofauna e um registro de Salvator 

merianae pela armadilha fotográfica. 

A curva de acúmulo de riqueza por dia de amostragem não estabilizou (FIGURA 5.4.1.2), 

indicando que outras espécies podem ocorrer na área. A riqueza observada (n= 19 spp) ficou 

abaixo da apontada pelos estimadores Jackknife 1 (n= 26,20 ± 4,61) e Bootstrap (22,23 ± 0). 

A proximidade entre o resultado obtido e o estimador Bootstrap indica uma suficiência 

amostral, com resultados representativos. Destaca-se que o valor para o estimador Bootstrap 

está no intervalo de confiança da riqueza observada e o do Jackknife 1 está muito próximo. 

 

FIGURA 5.4.1.2 – Curva representando a riqueza acumulada por dia de amostragem para a 

campanha realizada em Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, em área de interesse da 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

Maffei (2012) discute o efeito dos elementos climáticos na atividade das espécies da 

herpetofauna e sua influência nas análises de curvas de rarefação. Segundo o autor, curvas 

ascendentes são comuns em inventários de curta duração, influenciadas pelas variações 

sazonais e diárias, especialmente na temperatura e chuva. Embora as campanhas 

contemplem as duas estações do ano (seca e chuvosa), oscilações diárias pode ter 

influenciado, principalmente as baixas temperaturas na campanha da estação seca.  

Conte e Rossa-Feres (2006) observaram que o período de maior riqueza de espécies em uma 

comunidade na região de São José dos Pinhais, PR, ocorreu de outubro a janeiro. Da mesma 

forma, a pressão antrópica no entorno dos remanescentes nativos também deve ser 

considerada nesta avaliação, pois as modificações na paisagem podem ter afetado a 

herpetofauna local, contribuindo para a baixa riqueza. Contudo, o reduzido número de 

espécies generalistas e a presença de anfíbios e répteis mais sensíveis indicam que apesar 

das intervenções no ambiente, algumas áreas mantêm as características favoráveis ao grupo, 

reforçando a influência do clima. 

O índice de diversidade para anfíbios foi de 2,80 e o de equitabilidade de 0,80. Estes índices 

refletiram a baixa riqueza. Houve dominância na comunidade (FIGURA 5.4.1.3). Cinco 
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espécies representaram cerca de 80% do total de indivíduos registrados para o grupo. A 

espécie mais abundante foi Ischnocnema henselii (n= 50 ind.), que representou 26% do total 

de indivíduos, seguida por Crossodactylus caramaschii (AR= 14%, n= 27 ind.), Adenomera 

marmorata (AR= 13,70%; n= 26 ind.), Dendropsophus microps (AR= 13%, n= 25 ind.) e 

Aplastodiscus albosignatus (AR= 12%, n= 22 ind.). Para sete espécies a população 

apresentou menos de dez indivíduos. Boana faber, Scinax alter e Scinax catharinae foram 

representadas por único indivíduo. 

 

FIGURA 5.4.1.3 – Abundância relativa das espécies de anfíbios registradas na área de 

influência do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco do Sul, no 

estado do Paraná. 

 

 

Entre os répteis, o valor do índice de diversidade foi de 1,35 e a equitabilidade 0,84. 

Novamente a baixa riqueza influenciou os índices. O perfil de distribuição de abundâncias foi 

mais uniforme entre as espécies (FIGURA 5.4.1.4), variando de um a cinco indivíduos. A 

espécie mais abundante foi Thamnodynastes strigatus, com cinco indivíduos, seguido por 

Salvator merianae, com quatro. As demais foram representadas por um único indivíduo. 

 

 

FIGURA 5.4.1.4 – Abundância relativa das espécies de répteis registradas na área de 

influência do empreendimento, da VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco do Sul, no 

estado do Paraná. 
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O perfil de distribuição de abundâncias refletiu a disponibilidade de hábitats na área. 

Predominaram ambientes florestados, com poucos riachos. Como já apresentado, a espécie 

de anfíbio dominante possui desenvolvimento direto e ocorre no interior da mata, junto a 

serapilheira. A camada úmida formada próximo das baixadas e no entorno de riachos 

favoreceu Ischnocnema henselii, possibilitando o elevado número de indivíduos observados. 

Para as outras espécies, com duplo ciclo de vida, a baixa disponibilidade de hábitats aquáticos 

pode ter influenciado. Além do hábitat, as condições climáticas podem ter influenciado. As 

baixas temperaturas na campanha da seca e a realização da campanha no início da estação 

chuvosa podem ter afetado a atividade das espécies. Consequentemente, um menor número 

de indivíduos foi registrado para algumas espécies, como Proceratophrys boiei, um anfíbio 

que apresenta atividade intensa associado às chuvas. Entre os répteis o hábito críptico da 

maioria das espécies causa registros pontuais, dificultando maiores considerações. 

Considerando a influência das variáveis climáticas supracitadas, observou-se o efeito da 

sazonalidade nos resultados obtidos entre as campanhas. A maior riqueza e abundância para 

anfíbios e répteis ocorreu na segunda campanha, na estação chuvosa (QUADRO 5.4.1.5). Na 

estação seca não foi observado nenhuma espécie de réptil, possivelmente devido às baixas 

temperaturas, que inibiram a atividade dos indivíduos. Entre os anfíbios, uma espécie (Scinax 

catharinae) foi exclusiva da estação seca. Na estação chuvosa houve seis registros exclusivos 

para anfíbios (QUADRO 5.4.1.5). 

Considerando a abundância, o número de indivíduos de anfíbios registrados na estação 

chuvosa (n= 186 ind.) foi muito superior ao da seca (n= 24 ind.). Das sete espécies registradas 

nas duas campanhas, apenas Rhinella abei apresentou mais indivíduos na estação seca 

(QUADRO 5.4.1.5). Todas as demais apresentaram maior número de indivíduos na estação 

chuvosa. Este padrão foi semelhante ao observado por Conte e Rossa-Feres (2006) na região, 

demonstrando a influência da temperatura e umidade para a anurofauna. Segundo Duellman 

e Trueb (1994), na região neotropical cerca de 80% das espécies de anfíbios da comunidade 

concentram a atividade no período quente e úmido do ano. Entre os répteis, a sazonalidade 

ocorre entre as serpentes (SAWAYA et al., 2009), porém, entre os lagartos não há efeito da 

sazonalidade, sendo mais importante as oscilações diárias, especialmente na temperatura. 

Portanto, os padrões de riqueza e abundância observados entre as campanhas foram 

influenciados pelo clima e pela sazonalidade. 

Por serem influenciados pela riqueza e pelo perfil de distribuição das abundâncias, os índices 

de diversidade e equitabilidade variaram entre as campanhas (QUADRO 5.4.1.5). A 

diversidade foi maior na campanha da estação chuvosa, devido a maior riqueza observada. 

Já a equitabilidade foi maior na estação seca, onde o menor número de indivíduos foi 

distribuído de modo mais uniforme entre as espécies. 

QUADRO 5.4.1.5 

ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES REGISTRADAS E ÍNDICES ECOLÓGICOS 

ESPÉCIES 
SECA 

(JULHO/2020) 
CHUVOSA 

(OUTUBRO/2020) 

Ischnocnema henselii 4 50 

Rhinella abei 3 1 

Aplastodiscus albosignatus 4 22 

Boana bischoffii 3 11 

Continua... 
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QUADRO 5.4.1.5 

ABUNDÂNCIA DAS ESPÉCIES REGISTRADAS E ÍNDICES ECOLÓGICOS 

ESPÉCIES 
SECA 

(JULHO/2020) 
CHUVOSA 

(OUTUBRO/2020) 

Boana faber  1 

Bokermannohyla circumdata 1 2 

Dendropsophus microps  25 

Scinax alter  1 

Scinax catharinae 1  

Scinax perereca  11 

Crossodactylus caramaschii 7 27 

Adenomera marmorata 1 26 

Proceratophrys boiei  4 

Phyllomedusa distincta  5 

Colobodactylus taunayi  1 

Enyalius perditus  1 

Salvator merianae  4 

Dipsas neuwiedi  1 

Thamnodynastes strigatus  4 

Riqueza anfíbios 8 13 

Riqueza répteis 0 5 

Riqueza herpetofauna 8 18 

Abundância anfíbios 24 186 

Abundância répteis 0 11 

Abundância herpetofauna 24 197 

Diversidade (H’) 1,87 2,01 

Equitabilidade (J) 0,90 0,78 

 

De modo geral, houve ocupação de poucos sítios amostrais. As espécies de anfíbios que 

ocorreram em maior número de pontos foram Adenomera marmorata, Ischnocnema henselii 

e Crossodactylus caramaschii. A primeira foi registrada em sete pontos e as outras duas 

espécies em cinco. As demais foram registradas entre um e três sítios amostrais (QUADRO 

5.4.1.6), destacando-se que quatro anfíbios foram observados em um único ponto. Este baixo 

potencial de colonização observado está relacionado diretamente à baixa disponibilidade de 

ambientes aquáticos na área. Foram identificados três riachos, com características similares, 

duas poças na borda da mata e uma área embrejada. As espécies registradas em um único 

ponto estão relacionadas ainda com a baixa abundância (em alguns casos apenas um 

indivíduo). Na época mais favorável na estação chuvosa, entre o final de novembro e 

dezembro, estas espécies podem ocorrer em outros pontos, com o aumento da abundância 

(sazonalidade). A formação de poças temporárias nas áreas de vale pode contribuir ainda 

para a expansão neste padrão de colonização. Na campanha da estação chuvosa, potenciais 

áreas de acúmulo de água pluvial ainda estavam secas. 
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Entre os répteis houve baixa colonização dos pontos, porém, este resultado deve-se ao 

reduzido número de indivíduos observado. Este resultado é comum em inventários de curta 

duração, devido os hábitos crípticos e a dificuldade de observação do grupo em campo. 

QUADRO 5.4.1.6 

OCORRÊNCIA DE ANFÍBIOS NOS PONTOS AMOSTRAIS NA ÁREA DE ESTUDO 

ESPÉCIE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 
PONTOS 

OCUPADOS 

I. henselii    8 3 14    2 23 5 

R. abei      1    2  2 

A. albosignatus    2 3 3 2    12 5 

B. bischoffii      3     8 2 

B. faber           1 1 

B. circumdata    1       1 2 

D. microps      20     5 2 

S. alter     1       1 

S. catharinae    1        1 

S. perereca       1    10 2 

C. caramaschii    5 4 1 7    10 5 

A. marmorata  1 4 4 5 5   3  5 7 

P. boiei   2 1  1      3 

P. distincta      5      1 

C. taunayi 1           1 

E. perditus           1 1 

S. merianae        3 1   2 

D. neuwiedi      1      1 

T. strigatus      1 1    2 3 

 

Nos fragmentos de mata sem corpo d’água, apenas para o H2 e H9 houve registro de anfíbios 

(QUADROS 5.4.1.6 e 5.4.1.7). A vocalização de Adenomera marmorata foi registrada. Nos 

demais não houve captura pela AIQ (H1) nem registro pela busca ativa (H1 e H8). Apesar da 

ausência de registros, estes ambientes são fundamentais para a sobrevivência da anurofauna 

local, pois certamente representam área de vida das espécies locais. Silva e Rossa-Feres 

(2006) demostraram a importância dos fragmentos de mata para os anfíbios, não apenas para 

as espécies florestais, como também para as de área aberta, que se abrigam no interior da 

mata na estação seca. A dificuldade de localização nas áreas de abrigo, devido ao tamanho 

pequeno e coloração críptica da maioria das espécies contribui para a ausência de registros. 

A presença de um jovem de Bokermannohyla circumdata na mata do ponto H4, na campanha 

da estação seca, pode ilustrar a importância destes remanescentes às populações locais. 

Para os répteis, que independem do ambiente aquático, houve registros nos fragmentos com 

ou sem corpo d’água (QUADROS 5.4.1.6 e 5.4.1.7). 

Comparando os sítios amostrais, a maior riqueza de anfíbios esteve associada aos corpos 

d’água. A riqueza variou de uma a nove espécies (QUADRO 5.4.1.7). Houve maior riqueza 

nos pontos H6 e H11, que apresentaram muita semelhança quanto a estrutura também. 
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Nestes locais observou-se uma poça na borda de mata, com água parada, áreas de brejo e 

um lento escoamento da água por um pequeno riacho. Vasconcelos e Rossa-Feres (2009) 

dizem que a maior complexidade estrutural do ambiente possibilita a coexistência das 

espécies, permitindo a diversificação de nichos e a exploração dos recursos. Nestes pontos, 

há grande diversificação da vegetação, desde árvores, arbustos, samambaia e macrófitas. A 

mata no entorno possui serapilheira densa e úmida, proporcionando tanto áreas de abrigo 

como sítios reprodutivos. Foram as áreas mais representativas quanto a anurofauna. 

QUADRO 5.4.1.7 

ÍNDICES ECOLÓGICOS NOS PONTOS AMOSTRAIS NA ÁREA DE ESTUDO 

ÍNDICE H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 

Riqueza anfíbios 0 1 2 7 5 9 3 0 1 2 9 

Riqueza répteis 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 

Riqueza herpetofauna 1 1 2 7 5 11 4 1 2 2 11 

Abundância anfíbios 0 1 6 22 16 53 10 0 3 4 75 

Abundância répteis 1 0 0 0 0 2 1 3 1 0 3 

Abundância herpetofauna 1 1 6 22 16 55 11 3 4 4 78 

Diversidade (H’) -- -- 0,64 1,65 1,51 1,83 1,03 -- 0,56 0,69 2,02 

Equitabilidade (J) -- -- 0,92 0,85 0,94 0,76 0,75 -- 0,81 1 0,84 

 

Dois riachos apresentaram riqueza de anfíbios próximas. Sete espécies foram observadas no 

H4 e cinco no H5. São riachos no interior de fragmentos de mata, com fundo rochoso. As 

matas possuem considerável extensão. No ponto H4 o fragmento é maior e o riacho encontra-

se mais preservado. No ponto H5, há acúmulo de sedimento em alguns trechos. Nos demais 

pontos, houve riqueza inferior a três espécies. O ponto H3 apresenta um vale, porém, apenas 

em um pequeno trecho havia uma pequena lâmina de água escoando. Neste ponto, devido à 

baixa disponibilidade de sítios reprodutivos, apenas duas espécies de anfíbios ocorreram. 

Entre os répteis, houve registros em apenas seis pontos, com riqueza muito baixa (QUADRO 

5.4.1.7). Apenas nos pontos H6 e H11 duas espécies foram observadas. Neste caso, mais do 

que a complexidade do hábitat, os registros pontuais influenciaram o padrão de distribuição 

observado. Considerando a herpetofauna, os resultados seguiram o padrão observado para 

os anfíbios, grupo mais diversificado na área. Destaca-se que em todas as áreas houve 

registro de pelo menos uma espécie da herpetofauna. A maior riqueza foi nos pontos H6 e 

H11, com 11 espécies (QUADRO 5.4.1.7). 

Analisando a abundância entre os pontos amostrais, para os anfíbios o maior número de 

indivíduos ocorreu no ponto H11, seguido pelo H6 (n= 53 ind.). Por ser uma área maior, 

próxima de um fragmento de mata mais extenso, a capacidade suporte deste ponto 

aparentemente é maior do que a do H6, apesar da semelhança na estrutura e na riqueza. No 

ponto H2, uma área sem corpo d’água, apenas um indivíduo foi observado. Nas demais áreas, 

o número de indivíduos variou de três a 22 e em duas áreas não houve registros (QUADRO 

5.4.1.7). 

Entre os répteis, poucos indivíduos foram observados. A maior riqueza ocorreu nos pontos 

H11 e H8, com três indivíduos. O ponto H6 contribuiu com mais dois indivíduos e os sítios 

amostrais H1, H7 e H9, com um indivíduo cada. Semelhante à riqueza, a abundância dos 
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anfíbios foi muito superior à dos répteis. Portanto, o padrão observado para a abundância da 

herpetofauna entre os pontos amostrais seguiu o observado para os anfíbios (QUADRO 

5.4.1.7). 

Comparando a diversidade e a equitabilidade entre os pontos, os valores do índice de 

diversidade foram baixos, influenciado pelo reduzido número de espécies observado em cada 

sítio amostral. Destaca-se o ponto H11, com o valor mais elevado observado na área 

(QUADRO 5.4.1.7). Além da maior riqueza, houve pouca discrepância nas abundâncias entre 

as espécies. Este foi o ponto mais diversificado na área amostral. O ponto H6, apesar da 

riqueza semelhante, apresentou índice de diversidade mais baixo que o H11, devido a 

dominância observada entre os anfíbios. A equitabilidade variou de um a 0,92 (QUADRO 

5.4.1.7). Em geral, as áreas com menor riqueza apresentaram também poucos indivíduos, o 

que resultou em uma Equitabilidade mais alta, como observado nos pontos H3, H4 e H6. 

O número de pontos ocupados pelas espécies e a riqueza podem aumentar, especialmente 

no auge da estação chuvosa, período mais favorável aos anfíbios. Contudo, há uma baixa 

disponibilidade de sítios reprodutivos, que pode exercer um efeito negativo sobre a riqueza. 

Além disso, observa-se uma uniformidade nos sítios amostrados, que consistem em riachos 

de fundo rochoso no interior de mata (n= 3) e poças na borda de mata (n= 2). Esta 

homogeneização do ambiente, associado às pressões antrópicas do entorno podem ser 

barreiras ao estabelecimento de outras espécies na área. 

5.4.1.5. Herpetofauna regional 

O levantamento de registros secundários contemplou um raio de 40 km da área de influência 

do empreendimento, incluindo o município de Rio Branco do Sul, a região metropolitana de 

Curitiba e municípios vizinhos. Estes registros apontam 46 espécies de anfíbios, distribuídas 

em 10 famílias, com potencial ocorrência para o município de Rio Branco do Sul. Para os 

répteis os registros apontam 57 espécies em 13 famílias, sendo 45 serpentes, 10 lagartos e 

dois quelônios. 

Duas espécies de anfíbios e uma de réptil obtidas nos registros secundários constam na lista 

nacional de fauna ameaçada: Brachycephalus pernix, Boana semiguttata e Ditaxodon 

taeniatus (MMA, 2014). Já para a lista estadual, Brachycephalus pernix e Ditaxodon taeniatus 

também foram incluídas como ameaçadas. 

A rãzinha Brachycephalus pernix é considerada Criticamente em perigo nas duas listas, 

estadual e nacional. A espécie tem ocorrência no município de Quatro Barras, sendo 

endêmica do Morro do Anhangava. Ocorre exclusivamente em floresta nebular (HADDAD et 

al., 2018), sendo muito improvável sua ocorrência na área amostral. 

A perereca Boana semiguttata ocorre no Paraná e em Santa Catarina (FROST, 2020). No 

Paraná sua ocorrência é conhecida em São José dos Pinhas e em Piraquara (HADDAD et al., 

2018). Ocorre em riachos no interior da mata. Foi incluída na categoria Em perigo porque a 

população de Santa Catarina não tem sido registrada (HADDAD et al., 2018).  

A serpente Ditaxodon taeniatus foi considerada Vulnerável nas listas nacional e na estadual 

de fauna ameaçada. Esta espécie ocorre de maneira rara nos estados de Rio Grande do Sul, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul (MARTINS et al., 2018). Ocorre em formação 

campestre e em Mata de Araucária (MARTINS et al., 2018), ambientes distintos dos 
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observados na área da Votorantim Cimento S/A, em Rio Branco do Sul. Aparentemente sua 

presença na área de amostragem é pouco provável. 

Além destas espécies consideradas ameaçadas, a lista estadual do Paraná aponta outras 

quatro espécies de anfíbios como Dados Deficientes: Ischnocnema sambaqui, Gastrotheca 

microdiscos, Cycloramphus bolitoglossus e Scythrophrys sawayae. Entre os répteis, 

Philodryas arnaldoi e Bothrops cotiara também são consideradas Dados Deficientes.  

Os dados secundários indicam ainda sete serpentes de interesse epidemiológico, por 

causarem acidentes ofídicos: Micrururs albirostris, Micrurus corallinus, Bothrops alternatus, 

Bothrops cotiara, Bothrops jararaca, Bothrops neuwiedi e Crotalus durissus. 

Destaca-se a presença da espécie exótica, Lithobates catesbeianus. Originalmente a rã touro 

tinha distribuição pela América do Norte, porém, encontra-se amplamente introduzida por 

todos os continentes (ALMEIDA, 2009). É uma espécie oportunista e um predador voraz, que 

além de se alimentar de espécies nativas, pode transmitir doenças, causando sérios impactos 

para a diversidade local (ALMEIDA, 2009). 

A herpetofauna registrada pelos dados secundários compreende espécies típicas de Mata 

Atlântica, com algumas espécies de hábitos generalistas. Ocorrem espécies endêmicas, como 

Brachycephalus pernix, mas predominam anfíbios e répteis com ampla distribuição. 

 

QUADRO 5.4.1.8 

ANFÍBIOS COM OCORRÊNCIA NA REGIÃO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
COLEÇÃO CIENTÍFICA 

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Brachycephalidae    

Brachycephalus brunneus 
Pingo 

chocolate 
CFBH  

Brachycephalus pernix 
Sapinho de 

colete 
CFBH, MCP, ZUEC  

Brachycephalus sulfuratus Sapinho ZUEC  

Ischnocnema sambaqui 
Rãzinha do 

folhiço 
DZSJRP  

Bufonidae    

Rhinella icterica 
Sapo 
cururu 

CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Cycloramphidae    

Cycloramphus asper 
Rã de 

corredeira 
DZSJRP  

Cycloramphus 
bolitoglossus 

Rã de 
corredeira 

DZSJRP, MCP  

Hemiphractidae    

Fritziana fissilis 
Perereca 
marsupial 

DZSJRP  

Gastrotheca microdiscus 
Perereca 
marsupial 

CFBH, MCP, ZUEC  

Hylidae    

Aplastodiscus albofrenatus Perereca DZSJRP  

Aplastodiscus ehrhardti Perereca DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Continua... 
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QUADRO 5.4.1.8 

ANFÍBIOS COM OCORRÊNCIA NA REGIÃO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
COLEÇÃO CIENTÍFICA 

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Aplastodiscus perviridis 
Perereca 
assobio 

CFBH, DZSJRP, MZUEL, 
UFMG 

Conte; Rossa-Feres (2006) 

Boana albopunctata 
Perereca 
cabrita 

CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Boana prasina Perereca DZSJRP, UFMG Conte; Rossa-Feres (2006) 

Boana semiguttata Perereca CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Bokermannohyla 
circumdata 

Perereca 
da mata 

CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Dendropsophus 
berthalutzae 

Pererequin
ha do brejo 

DZSJRP  

Dendropsophus elegans 
Perereca 
marsupial 

ZUEC  

Dendropsophus minutus 
Perereca 

ampulheta 
CFBH, DZSJRP, UFMG, 

ZUEC 
Conte; Rossa-Feres (2006) 

Dendropsophus nahdereri 
Perereca 
marsupial 

DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Dendropsophus sanborni 
Perereca 
marsupial 

DZSJRP  

Dendropsophus werneri 
Perereca 
marsupial 

ZUEC  

Scinax aromothyella 
Pererequin

ha 
DZSJRP  

Scinax angrensis Perereca ZUEC  

Scinax berthae 
Perereca 

risada 
DZSJRP  

Scinax fuscovarius 
Perereca 

de banheiro 
CFBH, DZSJRP  

Scinax rizibilis 
Perereca 
risadinha 

DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Sphaenorhynchus 
caramaschii 

Sapinho 
limão 

DZSJRP  

Sphaenorhynchus surdus 
Sapinho 

limão 
CFBH, DZSJRP, UFMG Conte; Rossa-Feres (2006) 

Trachycephalus 
dibernardoi 

Perereca 
grudenta 

DZSJRP  

Trachycephalus imitatrix 
Perereca 
grudenta 

DZSJRP  

Trachycephalus 
mesophaeus 

Perereca 
grudenta 

ZUEC  

Hylodidae    

Hylodes cardosoi 
Rãzinha de 
corredeira 

DZSJRP, ZUEC  

Hylodes heyeri 
 

Rãzinha de 
corredeira 

DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Leptodactylidae    

Leptodactylus latrans 
Rã 

manteiga 
CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Leptodactylus notoaktites Rã goteira CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Physalaemus cuvieri 
Rã 

cachorro 
CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Physalaemus gracilis Rãzinha DZSJRP, ZUEC Conte; Rossa-Feres (2006) 

Continua... 
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QUADRO 5.4.1.8 

ANFÍBIOS COM OCORRÊNCIA NA REGIÃO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
COLEÇÃO CIENTÍFICA 

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Physalaemus marmoratus 
Rã fórmula 

um 
DZSJRP  

Physalaemus lateristrigata Rã chorona CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Scythrophrys sawayae 
Rãzinha do 

folhiço 
CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Microhylidae    

Chiasmocleis leucosticta 
Rãzinha da 

mata 
DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Elachistocleis bicolor Rã guarda DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Odontophrynidae    

Odontophrynus 
americanus 

Sapo boi ZUEC Conte; Rossa-Feres (2006) 

Proceratophrys avelinoi 
Sapo de 

chifre 
DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

Proceratophrys brauni 
Sapo de 
Chifre 

ZUEC  

Ranidae    

Lithobates catesbeianus Rã touro CFBH, DZSJRP Conte; Rossa-Feres (2006) 

 

QUADRO 5.4.1.9 

RÉPTEIS COM OCORRÊNCIA NA REGIÃO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
COLEÇÃO 

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Lepidosauria - serpentes 

Anomalepididae 

Liotyphlops beui Cobra cega IBSP, MZUEL, ZUEC Morato et al (2017) 

Boidae 

Corallus hortulanus Suaçuboia IBSP, ZUEC  

Epicrates crassus Salamanta IBSP  

Colubridae 

Chironius bicarinatus Cobra cipó IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Mastigodryas bifossatus 
Jararacuçu do 

brejo 
IBSP Morato et al (2017) 

Dipsadidae 

Atractus reticulatus Cobra da terra 
IBSP, MCP, MZUEL, 

ZUEC 
Morato et al (2017) 

Clelia clelia Muçurana IBSP  

Dipsas mikanii Dormideira IBSP  

Ditaxodon taeniatus Cobra IBSP  

Echinanthera 
cephalostriata 

Papa rã  Morato et al (2017) 

Echinanthera cyanopleura Papa rã MCP Morato et al (2017) 

Erythrolamprus aesculapii Falsa coral  Morato et al (2017) 

Continua... 
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QUADRO 5.4.1.9 

RÉPTEIS COM OCORRÊNCIA NA REGIÃO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
COLEÇÃO 

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Erythrolamprus 
almadensis 

Cobra   

Erythrolamprus jaegeri Cobra verde IBSP Morato et al (2017) 

Erythrolamprus miliaris Cobra d’água IBSP, MCP, MZUEL Morato et al (2017) 

Erythrolamprus 
poecilogyrus 

Cobra capim IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Erythrolamprus typhlus Cobra verde  Morato et al (2017) 

Helicops infrataeniatus Cobra d’água IBSP Morato et al (2017) 

Gomesophis brasiliensis Cobra do lodo IBSP Morato et al (2017) 

Ligophis flavifrenatus Cobra listrada  Morato et al (2017) 

Ligophis meridionalis Cobra listrada  Morato et al (2017) 

Oxyrophus clathratus Falsa coral IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Oxyrophus rhombifer Falsa coral IBSP, MCP, ZUEC Morato et al (2017) 

Philodryas aestiva Cobra verde IBSP Morato et al (2017) 

Philodryas arnaldoi 
Parelheira do 

mato 
IBSP Morato et al (2017) 

Philodryas olfersii Cobra verde MZUEL Morato et al (2017) 

Philodryas patagoniensis Parelheira IBSP, MZUEL, ZUEC Morato et al (2017) 

Pseudoboa haasi Falsa coral IBSP Morato et al (2017) 

Rachidelus brazili Cobra IBSP, MCP  

Sordelina punctata Cobra d’água IBSP Morato et al (2017) 

Thaeniophallus affinis Cobra  Morato et al (2017) 

Taeniophallus bilineatus Cobra  Morato et al (2017) 

Thamnodynastes 
hypoconia 

Corredeira IBSP Morato et al (2017) 

Tomodon dorsatus Corre campo IBSP, MCP,  ZUEC Morato et al (2017) 

Tropidodryas striaticeps Cobra cipó ZUEC  

Xenodon guentheri Jararaquinha IBSP Morato et al (2017) 

Xenodon merremii Quiriripitá IBSP, MZUEL Morato et al (2017) 

Xenodon neuwiedii Boipeva IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Elapidae    

Micrurus corallinus Coral IBSP Morato et al (2017) 

Micrurus albirostris Coral IBSP Morato et al (2017) 

Viperidae    

Bothrops jararaca Jararaca IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Bothrops neuwiedii 
Jararaca 
pintada 

IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Bothrops alternatus Urutu cruzeira IBSP, MCP Morato et al (2017) 

Bothrops cotiara Urutu IBSP  

Crotalus durissus Cascavel IBSP Morato et al (2017) 

Lepidosauria - lagartos 

Continua... 
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QUADRO 5.4.1.9 

RÉPTEIS COM OCORRÊNCIA NA REGIÃO (DADOS SECUNDÁRIOS) 

ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
COLEÇÃO 

LEVANTAMENTO 
BIBLIOGRÁFICO 

Anguidae 

Diploglossus fasciatus Lagarto coral  Morato et al (2017) 

Ophiodes striatus 
Cobra de 

vidro 
MCP Morato et al (2017) 

Gymnophthalmidae 

Cercosauria schreibersii Calango MCP, MZUEL, ZUEC Morato et al (2017) 

Placosoma glabellum Lagartixa  Morato et al (2017) 

Leiosauridae 

Anisolepis grilli Camaleão MCP Morato et al (2017) 

Enyalius iheringii Camaleão  Morato et al (2017) 

Urostrophus valtieri 
Camaleãozinh

o 
 Morato et al (2017) 

Polychrotidae 

Polychrus acutirostris Papa vento UFMG  

Scincidae 

Aspronema dorsivittatum 
Lagartixa 
dourada 

 Morato et al (2017) 

Teiidae 

Teius oculatus Lagarto verde  Morato et al (2017) 

Testudines 

Chelidae 

Acanthochelys spixii 
Cágado 

pescoço cobra 
 Morato et al (2017) 

Hydromedusa tectifera Cágado preto  Morato et al (2017) 

5.4.1.6. Considerações sobre a herpetofauna 

Houve baixa riqueza da herpetofauna na área de influência da ampliação da Mina Saivá e na 

ampliação do depósito de estéril. Apenas 14 espécies de anfíbios e cinco de répteis foram 

observadas. Os valores da riqueza observada e da obtida por estimadores não paramétricos 

foi próximo, indicando uma suficiência amostral. Contudo, a curva da riqueza acumulada por 

dia de amostragem não estabilizou, indicando que outras espécies podem ocorrer na área. 

Houve forte efeito da sazonalidade nos resultados obtidos, com maior riqueza e abundância 

na campanha da estação chuvosa. 

Não foram observadas espécies ameaçadas de extinção nos dados primários. A maioria das 

espécies registradas são endêmicas da Mata Atlântica e apresentam dependência dos 

fragmentos florestais, em maior ou menor intensidade. Apenas três espécies de caráter mais 

generalista foram registradas, com baixa sensibilidade aos impactos ambientais. Sete 

espécies foram caracterizadas com alta sensibilidade e oito com média sensibilidade. Estes 

dados indicam que a área ainda mantém características preservadas que dão suporte a estas 

espécies mais sensíveis. Embora haja uma uniformidade na disponibilidade de sítios 
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reprodutivos, estas áreas preservadas, potencialmente, poderiam abrigar uma herpetofauna 

mais diversificada do que a observada durante as campanhas realizadas.  

Em geral as espécies ocuparam poucos pontos. Os anfíbios estiveram associados aos corpos 

d’água e ao entorno imediato destes ambientes, com apenas duas exceções: Adenomera 

marmorata foi registrada nos pontos H2 e H9, onde não há corpo d’água. Este registro sugere 

a importância destes fragmentos como área de abrigo para a anurofauna local. Para os répteis 

os registros independeram da presença de corpos d’água, porém, a maioria dos registros foi 

obtido no interior da mata. Apesar da supressão de vegetação que irá ocorrer com a ampliação 

do empreendimento, a presença de outros fragmentos de mata na paisagem da área de 

influência das Minas Saivá favorece a manutenção da herpetofauna local e poderá contribuir 

para diminuir os impactos relacionados à esta ampliação das áreas de lavra. 

Considerando os registros secundários, 46 espécies de anfíbios e 57 de répteis são 

conhecidas para a macrorregião que engloba o município de Rio Branco do Sul. Destas, dois 

anfíbios e um réptil estão ameaçados de extinção. Contudo, devido às características do 

ambiente e ao intenso manejo que ocorre no entorno para exploração dos recursos minerais, 

há baixa probabilidade de ocorrência destas espécies na área.  

Os dados obtidos indicam que não há riscos de extinção para os anfíbios e répteis registrados 

na área de influência das Minas Saivá e na ampliação do Depósito de Esteril. Sugere-se que 

a supressão seja realizada de modo escalonado e unidirecional, permitindo o afugentamento 

dos indivíduos da herpetofauna para outros fragmentos do entorno. 

5.4.2. Avifauna 

O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo com 1.919 espécies reconhecidas 

até o momento (PIACENTINI et al., 2015). Destas, 278 são endêmicas do Brasil (PIACENTINI 

et al., 2015), 175 encontram-se em alguma categoria de ameaça na Lista Vermelha da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (BIRDLIFE, 2018) e 236, entre espécies e 

subespécies, estão na Lista Vermelha das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção 

(MMA, 2014), perfazendo deste o país com maior número de espécies ameaçadas do mundo. 

A maioria dessas espécies de aves está distribuída em cinco grandes regiões naturais; 

Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pantanal (SILVA et al., 2003).  

A Mata Atlântica abriga 891 espécies, chegando a 1035 táxons considerando espécies e 

subespécies, das quais 213 espécies e 162 subespécies são endêmicas (MOREIRA-LIMA, 

2013) e 120 espécies são ameaçadas de extinção (MMA, 2014). Segundo Goerck (1997), 63% 

desta avifauna ocorre quase exclusivamente em ambientes não perturbados, sendo este 

padrão mais acentuado para as aves endêmicas da Mata Atlântica, das quais somente 8,5% 

utilizam ambientes alterados. Além disso, mais de 68% de toda a avifauna da Mata Atlântica 

pode ser considerada rara por apresentar baixo tamanho populacional, ocorrer em habitat 

específico, apresentar distribuição restrita ou por uma combinação destes fatores (GOERCK, 

1997). 

Segundo Klein (1962) a região situada ao norte de Curitiba, a qual faz parte o município de 

Rio Branco do Sul, era originalmente coberta por Floresta Ombrófila Mista (FOM), cuja 

cobertura arbórea era formada pela Araucária (Araucaria angustifolia) com denso sub-bosque 

dominado por espécies de Lauráceas. Entretanto, esta região sofreu, nas décadas de 40 e 50, 

intensa exploração madeireira, restando poucos remanescentes florestais primários e, já na 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 473 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

década de 60, o aspecto fitofisionômico da região era resultante de uma intensa e 

descontrolada intervenção humana, devido à exploração de madeiras de lei, de lenha ou pela 

conversão das terras para fins agropecuários (KLEIN, 1962). 

Em relação ao conhecimento da avifauna, no estado do Paraná os estudos acerca desses 

animais tiveram início no século XVI e hoje, devido aos esforços realizados a partir dos anos 

80 para a criação da lista de espécies primárias e secundárias da avifauna do estado, já estão 

catalogadas 744 espécies (SCHERER-NETO et al, 2011), o que faz do Paraná uma das 

unidades da federação mais adiantadas no conhecimento de sua avifauna (HINKELMANN; 

FIEBIG, 2001). 

As aves são o grupo de vertebrados terrestres com maior número de espécies no planeta, 

ocupando um inigualável número de ambientes (BRANDES, 2008), onde desempenham 

variados serviços ao ecossistema como; controle de pestes, polinização, dispersão de 

sementes, limpeza de carniças e reciclagem de nutrientes, contribuindo de forma significativa 

ao equilíbrio ecológico (WHELAN; ŞEKERCIOĞLU; WENNY,2015). Também, são um dos 

grupos de animais mais distintos e bem estudados em termos de biologia, ecologia, 

comportamento, distribuição geográfica e conservação, além de serem excelentes 

bioindicadores (MORRINSON, 1986; STOTZ et al., 1996). 

O fato de possuírem elevada sensibilidade a alterações do seu habitat (STOTZ et al., 1996) 

faz com que a estrutura e a composição de uma comunidade de aves sofram mudanças 

quando ocorre alguma alteração no ambiente, seja natural ou provocada por atividades 

humanas (ALEIXO, 1999), o que torna o grupo um dos mais indicados em estudos de 

licenciamento ambiental. 

5.4.2.1. Material e Métodos 

 Coleta de dados primários 

O método escolhido para amostragem da avifauna em levantamentos rápidos deve ser capaz 

de registrar o maior número de espécies possíveis de forma objetiva e rápida, além de fornecer 

informações quantitativas das espécies. Dessa forma, para o levantamento da avifauna nas 

áreas de influência do empreendimento foi utilizada uma adaptação do método "20 species 

lists" ou “listas MacKinnon” (POULSEN et al., 1997; FJELDSA, 1999).  

O método de listas de Mackinnon é adequado para amostragens de curta duração e controla 

o tamanho das amostras, permitindo comparações confiáveis entre diferentes locais ou de um 

mesmo local em diferentes períodos (RIBON, 2010), uma vez que a unidade amostral é o 

número de listas e não as horas ou os dias amostrados. Assim, ao contrário de buscas 

aleatórias onde a curva acumulativa é feita em horas ou dias, nas listas de MacKinnon a curva 

é construída a partir das listas de espécies, ou seja, quanto maior o número de listas maior 

será a unidade amostral, independentemente do tempo de amostragem (RIBON, 2010). 

Embora MacKinnon tenha proposto listas de 20 espécies (MACKINNON, 1991), Herzogh et 

al. (2002) propõem que sejam feitas listas de 10 espécies, aumentando o número de unidades 

amostrais para uma mesma área e diminuindo o risco de uma mesma espécie ser marcada 

mais de uma vez em uma mesma lista. Esse método consiste na elaboração de listas de 10 

espécies diferentes de aves registradas, de modo que não contenha espécies iguais na 
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mesma lista e tomando-se o cuidado de não incluir indivíduos já contados em listas anteriores; 

ou seja, cada lista só pode conter espécies diferentes entre si e indivíduos que ainda não 

foram contados. Após o preenchimento das 10 espécies na primeira lista inicia-se uma nova 

lista com mais 10 espécies e, assim, sucessivamente. No final do levantamento para obter a 

frequência relativa (FR) das espécies divide-se o número de listas que uma espécie esteve 

presente pelo número total de listas (RIBON, 2010). 

Como o método original não permite que sejam realizadas análises de diversidade dos dados 

coletados (RIBON, 2010), nesse estudo o número de indivíduos registrados de cada espécie 

também foi anotado, possibilitando, além da informação da frequência relativa das espécies 

nas listas, também o cálculo da abundância relativa (AR) das espécies, dividindo o número 

total de indivíduos registrados pelo número de indivíduos de cada espécie.  

As amostragens ocorreram nos períodos de maior atividade das aves, ou seja, madrugada-

manhã e no final da tarde e início da noite (SICK, 1997), percorrendo trilhas e estradas pré-

existentes, além de picadas abertas durante o deslocamento em ambientes com vegetação 

mais densa, nos diferentes ambientes da ADA e AID do empreendimento (FIGURA 5.4.2.1; 

FOTOS 5.4.2.1 até 5.4.2.8). Ao todo foram realizadas duas campanhas para coleta dos dados 

primários, sendo a 1ª Campanha realizada entre os dias 16 e 20 de junho de 2020, período 

correspondente à estação seca, e a 2ª Campanha entre 20 e 24 de outubro, correspondente 

à estação chuvosa. Ao todo foi realizado um esforço de 70h00min de amostragem (35h00min 

por campanha), onde foram confeccionadas 129 listas de Mackinnon (57 listas na 1ª e 72 listas 

na 2ª campanha). 

 

 

FIGURA 5.4.2.1 – Transecções (traçado amarelo) realizadas para amostragem da avifauna 

na ADA (traçado vermelho) e área de estudo. 
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FOTO 5.4.2.1 – Araucárias (Araucaria 
angustifolia) na ADA do empreendimento. 
Coordenadas: 22J 668.357mE / 7.216.053mN. 
Data: 17/06/2020.  

FOTO 5.4.2.2 – Vegetação na ADA do 
empreendimento. Coordenadas: 22J 668.223mE 
/ 7.216.044mN. Data: 17/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.3 – Vegetação na ADA do 
empreendimento. Coordenadas: 22J 668.139mE 
/ 7.215.839mN. Data: 17/06/2020. 

FOTO 5.4.2.4 – Sub-bosque florestal na ADA do 
empreendimento. Coordenadas: 22J 667.722mE 
/ 7.215.630mN. Data: 17/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.5 – Vegetação na AID do 
empreendimento. Coordenadas: 22J 667.711 / 
7.216.233mN. Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.6 – Curso d’água em ambiente 
florestal na AID do empreendimento. 
Coordenadas: 22J 666719mE / 7.215.853mN. 
Data: 19/06/2020. 
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FOTO 5.4.2.7 – Sub-bosque florestal na AID do 
empreendimento. . Coordenadas: 22J 668.070 / 
7.216.886mN. Data: 20/06/2020. 

FOTO 5.4.2.8 – Araucárias (Araucaria 
angustifolia) na AID do empreendimento. . 
Coordenadas: 22J 668.508 / 7.216.568mN. Data: 
20/06/2020.  

 

 

QUADRO 5.4.2.1 

PONTOS DE AMOSTRAGEM DA AVIFAUNA 

PONTO COORDENADA UTM - ZONA 22J 

AV 1 668372.00 mE 7216835.00 mN 

AV 2 667763.61 mE 7216331.12 mN 

AV 3 667270.31 mE 7216584.67 mN 

AV 4 666702.01 mE 7215552.71 mN 

AV 5 667802.85 mE 7215672.67 mN 

AV 6 667738.21 mE 7214232.58 mN 

AV 7 667834.54 mE 7213999.73 mN 

AV 8 668258.43 mE 7215947.15 mN 

 

 

Quando necessário, foi utilizada a técnica de playback (CATCHPOLE; SLATER, 1995), que 

consiste na reprodução do canto das aves, para que elas se aproximem, favorecendo o 

contato visual e identificação precisa das espécies. A mesma técnica foi utilizada para facilitar 

a detecção de espécies de hábito noturno (Ordens Strigiformes, Nyctibiiformes e 

Caprimulgiformes). 

Para auxiliar a detecção de aves durante as amostragens de campo foram utilizados binóculos 

(FOTO 5.4.2.9), Câmera Digital com zoom de alcance de 60 vezes (FOTO 5.4.2.10), gravador 

digital (com microfone embutido) (FOTO 5.4.2.11) e tocador digital de áudio acoplado a caixa 

de som (FOTO 5.4.2.12). 
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FOTO 5.4.2.9 – Amostragem da avifauna com 
ajuda de binóculos. Coordenadas: 22J 
666.730mE / 7.215.829mN. Data: 19/06/2020. 

FOTO 5.4.2.10 – Registro da avifauna com ajuda 
de câmera fotográfica. Coordenadas: 22J 
667.770mE / 7.214.167mN. Data: 19/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.11 – Registro da avifauna com ajuda 
de gravador e microfone direcional. 
Coordenadas: 22J 668.435mE / 7.216,585mN. 
Data: 23/10/2020. 

FOTO 5.4.2.12 – Registro da avifauna de hábito 
noturno com ajuda de playback. Coordenadas: 
22J 668.213mE / 7.216.725mN. Data: 
23/10/2020. 

5.4.2.2. Coleta de dados secundários 

Para corroborar os dados primários foram realizadas buscas bibliográficas, em bases de 

dados on line (Scielo, Google Scholar), por levantamentos da avifauna realizados na região 

de estudo. O escopo da busca foi delimitado por estudos realizados no município de Rio 

Branco do Sul, onde está inserido o empreendimento, e nos seus municípios limítrofes 

(Itaperuçu, Colombo, Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Bocaiúva do Sul e Castro). 

Após o levantamento bibliográfico foram utilizados cinco estudos para compor a base de 

dados de espécies de possível ocorrência para a área de estudo: o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do Projeto Cerrado Grande da Cimpor Cimentos Do Brasil Ltda. (PROMINER, 

2012), localizado no município de Rio Branco do Sul, onde foram registradas 186 espécies de 

aves nas duas campanhas de campo realizadas; O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da 

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Santa Cruz, localizada no município de Rio Branco do 

Sul, onde foram registradas 314 espécies entre dados primários e secundários (AMBIENTE 
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INTEGRAL, 2012); o Plano de Manejo do Parque Estadual de Campinhos (PEC) (IAP, 2003), 

localizado majoritariamente no Município de Cerro Azul, com 184 espécies registradas entre 

dados primários e secundários; e os levantamentos da avifauna realizados no Parque 

Estadual do Caxambu (PECA) (SCHERER-NETO; STRAUBE; ANJOS, 2016), localizado no 

município de Castro, onde foram registradas 183 espécies, e em fragmentos florestais do 

município de Cerro Azul (SCHERER-NETO et al., 2016), com 181 espécies registradas, 

ambos publicados na plataforma de espécies online Táxeus. 

Uma espécie registrada nos levantamentos no PEC, que só foi identificada até gênero (Elaenia 

sp.), foi considerada na riqueza total desse levantamento, pois foi a única espécie do gênero 

registrada, mas não foi considerada na riqueza total dos dados secundários, uma vez que 

outras espécies do mesmo gênero foram registradas nos outros estudos utilizados. 

5.4.2.3. Análise dos dados 

Os dados obtidos por meio dos levantamentos primários e secundários foram organizados em 

uma base de dados contendo a lista de espécies, e para os dados primários, a abundância e 

o número de listas que que cada espécie foi registrada. A partir dessa base de dados, todas 

as espécies foram caracterizadas por seu endemismo (MOREIRA-LIMA, 2013; PIACENTINI 

et al., 2015); à presença em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção do estado do 

Paraná (DECRETO ESTADUAL 11797/18) e do Brasil (MMA, 2014); o grau de sensibilidade 

das espécies as perturbações ambientais (STOTZ et al., 1996); a preferência alimentar 

(MOTTA-JÚNIOR, 1990; SICK, 1997; LOPES; FERNANDES; MARINI, 2005; TELINO-

JÚNIOR et al., 2005; WILMAN et al., 2014) e o habitat preferencial (STOTZ et al., 1996). 

Também foram classificadas as espécies exóticas, colonizadoras, de interesse comercial 

(cinegéticas e / ou xerimbabos) (SICK, 1997) e migratórias (ALVES, 2007; PIACENTINI et al., 

2015; CEMAVE, 2016; SOMENZARI et al., 2018).  

As espécies endêmicas da Mata Atlântica foram classificadas de acordo com Moreira-Lima 

(2013), onde as espécies que só ocorrem no domínio foram consideradas endêmicas e as 

espécies típicas de Mata Atlântica, mas com populações pontuais em domínios naturais 

adjacentes foram consideradas “quase endêmicas”. 

Para definição da preferência alimentar das espécies foram utilizadas as seguintes categorias 

de itens de consumo: 

o Insetívoros - Predomínio de insetos e outros artrópodes na dieta, incluindo o consumo 

de outros invertebrados;  

o Onívoros - Insetos/artrópodes, pequenos vertebrados, frutos e/ou sementes. 

o Frugívoros - Predomínio de frutos na dieta; 

o Granívoros: Predomínio de grãos na dieta; 

o Nectarívoros - Predomínio de néctar, complementado por pequenos 

insetos/artrópodes; 

o Carnívoros - Predomínio de vertebrados na dieta, incluindo a classe Piscívora 

(predomínio de peixes); 

o Detritívoros: Predomínio de vertebrados mortos na dieta. 
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o Os habitats preferenciais das espécies foram definidos da seguinte forma:  

o Florestal - espécies dependentes de ambientes florestais e que utilizam tanto o interior, 

como as bordas de diferentes tipos florestais;  

o Borda - espécies que utilizam bordas florestais, mas dificilmente utilizam o interior das 

florestas, e ambientes abertos com árvores esparsas adjacentes a ambientes florestais;  

o Campestre - espécies que utilizam ambientes abertos, naturais ou antrópicos, como 

pastagens e locais com construções humanas, campos com árvores esparsas, 

capoeiras e bordas florestais. 

o Aquático – espécies que utilizam ambientes aquáticos, lóticos ou lênticos. 

Para avaliar a suficiência amostral empregada no levantamento primário da avifauna foi feita 

uma curva de acúmulo de espécies. Essa curva foi construída a partir das listas de Mackinnon 

confeccionadas em campo, sendo que cada lista foi considerada uma unidade amostral 

(RIBON, 2010). Para estimar a riqueza esperada (S) para a área foi utilizado os estimadores 

Jackknife de primeira ordem e Bootstrap (COLWELL et al., 2012). O estimador de Jackknife 

estima a riqueza total somando a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir de 

espécies raras e do número de amostras, enquanto o Bootstrap é baseado na incidência das 

espécies, não diferenciando espécies raras (SANTOS, 2003). A curva e os estimadores de 

Jackknife de primeira ordem e Bootstrap foram aleatorizadas com 1000 permutações no 

programa EstimateS 9.1.0 (COLWELL et al., 2012). 

Para as análises de diversidade e dominância ecológica foram utilizados os índices de 

diversidade de Shannon (H') e de equitabilidade (J) (MAGURRAN, 2011). O índice de 

Shannon é um índice de diversidade que é baseado na abundância proporcional das espécies, 

considerando tanto a riqueza das espécies quanto a sua equidade. A equitabilidade 

representa a proporção da diversidade de espécies encontradas na amostragem atual em 

relação à diversidade máxima que a comunidade poderá atingir; varia de 0 a 1, sendo que o 

valor máximo indica uma situação em que todas as espécies teriam o mesmo número de 

indivíduos, indicando ausência de dominância ecológica. O índice de Shannon foi realizado 

utilizando a Log Base 2,718 no programa Past 3.25 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2006).  

A classificação taxonômica e nomenclatura das espécies seguem o Comitê Brasileiro de 

Registros Ornitológicos mais recente (PIACENTINI et al., 2015). 

5.4.2.4. Resultados e discussão 

 Dados primários 

Na 1ª campanha de levantamento de campo foram registradas 112 espécies de aves nas 57 

listas de Mackinnon confeccionadas, já na 2ª campanha foram registradas 153 espécies em 

72 listas. Considerando as duas campanhas realizadas foram registradas 174 espécies em 

129 listas de Mackinnon, distribuídas em 18 ordens e 45 famílias (QUADRO 5.4.2.2). A ordem 

dos Passeriformes com 118 espécies (68,2%) foi a mais representativa, seguida da 

Apodiformes com 10 (5,8%) e da Piciformes com sete espécies (4%) (FIGURA 5.4.2.2).  

Os passeriformes compreendem cerca de 5.800 espécies de aves em todo o mundo, 

correspondendo a aproximadamente 60% do total de aves vivas, portanto, a dominância desta 
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ordem (e de suas famílias) nas estações de amostragem condiz com um padrão observado 

em uma escala mais ampla. Além disso, outra razão para sua concentração na região tropical, 

na qual se encontra a área de estudo, é que os Passeriformes se originaram na Gondwana, o 

paleocontinente que deu origem a América do Sul e parte da África (SICK, 1997).  

A ordem Apodiformes inclui os apodídeos (andorinhões), que possuem ampla distribuição no 

planeta, e os troquilídeos (beija-flores), de ocorrência restrita ao Novo Mundo, principalmente 

na região Neotropical, onde estão adaptados a uma grande variedade de habitats (SICK, 

1997; SCHUCHMANN; BONAN, 2016). Já a ordem Piciformes é composta pelas famílias 

Capitonidae, Ramphastidae e Picidae, sendo as duas últimas as mais representativas 

(PIACENTINI et al., 2015). O Brasil é a região com maior riqueza de ranfastídeos do planeta, 

popularmente conhecidos como tucanos e araçaris e a família Picidae é considerada quase 

que cosmopolita, estando ausente apenas na Oceania e na Antártida (SICK, 1997). 

 

FIGURA 5.4.2.2 – Gráfico com a riqueza das ordens da avifauna registrada por meio dos 

dados primários. 

 

Já entre às famílias, a Tyrannidae com 25 espécies (14,5%) foi a mais representativa, seguida 

da Thraupidae com 21 (12,1%) e da Furnariidae com 11 espécies (6,4%) (FIGURA 5.4.2.3). 

Da mesma forma que nesse estudo, a família Tyrannidae costuma ser a mais representativa 

em levantamentos da avifauna (e.g. WILLIS & ONIKI, 1981; SILVA, 1992; ALEIXO & 

VIELLIARD, 1995; STENCEL; CAXAMBU,2018;). Essa é a maior família de aves da região 

neotropical e se adaptaram aos mais variados nichos ecológicos, inclusive vilas e cidades 

(SICK, 1997), demonstrando grande capacidade em ocupar diferentes ambientes, 

características que justificam o maior registro dessas espécies na maioria dos estudos.  

A família Thraupidae é representada por um grande número de espécies que se adaptam 

facilmente as áreas secundárias, são na sua maioria onívoras e algumas espécies 

desempenham importante papel na dispersão de frutos (SICK, 1997). Já a Furnariidae é uma 

das famílias de maior riqueza da região Neotropical, com um total de 333 espécies (REMSEN, 

2018), das quais 106 ocorrem no Brasil (PIACENTINI et al., 2015). Ocupam uma grande 
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diversidade de ambientes, podendo ocorrer desde regiões montanhosas, onde são mais 

comuns nas altitudes mais altas (BLAKE; LOISELLE, 2000), até áreas costeiras, passando 

por florestas, desertos e planícies, entre outros, demonstrando alta flexibilidade ecológica 

(REMSEN, 2018). 

 

FIGURA 5.4.2.3 – Gráfico com a riqueza das famílias mais representativas da avifauna 

registrada por meio de dados primários. 

 

Em relação à abundância das espécies foram realizados 956 registros individuais durante a 

1ª campanha (estação seca) e 1.138 na 2ª campanha, num total de 2.094 registros nas áreas 

de influência direta do empreendimento. O pula-pula (Basileuterus culicivorus) com 145 

indivíduos registrados (AR=6,42) foi a mais abundante, seguida do pula-pula-assobiador 

(Myiothlypis leucoblephara) com 133 (AR=6,35), do tico-tico (Zonotrichia capensis) com 90 

(AR=4,30) e do pitiquari (Cyclarhis gujanensis) com 76 indivíduos (AR=3,63) (QUADRO 

5.4.2.3). 

Pela frequência nas listas de Mackinnon os resultados foram similares, onde o pula-pula-

assobiador (Myiothlypis leucoblephara), presente em 71 listas (FL=0,55), foi a mais frequente, 

seguida do pula-pula (Basileuterus culicivorus), 62 listas (IF=0,48), do pitiquari (Cyclarhis 

gujanensis), 61 listas (IF=0,47), e do arapaçu-verde (Sittasomus griseicapillus), 37 listas (IF 

0,29) (QUADRO 5.4.2.3). 

QUADRO 5.4.2.2 

AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DOS DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DURANTE A 
1ª (ESTAÇÃO SECA) E 2ª (ESTAÇÃO CHUVOSA) CAMPANHAS DE CAMPO 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 

DADOS 
PRIMÁRIOS 

STATUS AMEAÇA 
SENSIBI
LIDADE 

HABITAT GUILDA 

C1 C2 

Ordem Tinamiformes 

Família Tinamidae 

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.2 

AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DOS DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DURANTE A 
1ª (ESTAÇÃO SECA) E 2ª (ESTAÇÃO CHUVOSA) CAMPANHAS DE CAMPO 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 

DADOS 
PRIMÁRIOS 

STATUS AMEAÇA 
SENSIBI
LIDADE 

HABITAT GUILDA 

C1 C2 

Tinamus 
solitarius 

macuco 5   MA, A EN (PR) Média Florestal Frugívoro 

Crypturellus 
obsoletus 

inambuguaçu 1, 2, 3, 4, 5 x x A  Baixa Florestal Frugívoro 

Crypturellus 
parvirostris 

inambu-chororó 2, 4, 5   A  Baixa Campestre Frugívoro 

Crypturellus 
tataupa 

inambu-chintã 2, 5   A  Baixa Borda Frugívoro 

Rhynchotus 
rufescens 

perdiz 1, 2, 5  x A  Baixa Campestre Onívoro 

Nothura 
maculosa 

codorna-amarela 1, 5   A  Baixa Campestre Onívoro 

Ordem Anseriformes 

Família Anatidae 

Cairina 
moschata 

pato-do-mato 2, 3, 5   A  Média Aquático Onívoro 

Amazonetta 
brasiliensis 

ananaí 1, 2, 3, 5   A  Baixa Aquático Onívoro 

Ordem Galliformes 

Família Cracidae 

Penelope 
obscura 

jacuguaçu 1, 2, 3, 4, 5 x x A  Média Florestal Frugívoro 

Aburria jacutinga jacutinga 5   MA, A EN (BR, PR) Alta Florestal Frugívoro 

Família Odontophoridae 

Odontophorus 
capueira 

uru 1, 2, 3, 4, 5  x MA, A  Alta Florestal Onívoro 

Ordem Suliformes 

Família Phalacrocoracidae 

Nannopterum 
brasilianus 

biguá 1, 5     Baixa Aquático Carnívoro 

Ordem Pelecaniformes 

Família Ardeidae 

Nycticorax 
nycticorax 

socó-dorminhoco 1     Baixa Aquático Carnívoro 

Butorides striata socozinho 1, 2, 5     Baixa Aquático Carnívoro 

Bubulcus ibis garça-vaqueira 1, 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Ardea alba garça-branca 1, 5     Baixa Aquático Carnívoro 

Syrigma sibilatrix maria-faceira 1, 3, 5     Média Campestre Insetívoro 

Egretta thula 
garça-branca-
pequena 

5     Baixa Aquático Carnívoro 

Família Threskiornithidae 

Mesembrinibis 
cayennensis 

coró-coró 3, 5 x x   Média Borda Carnívoro 

Theristicus 
caudatus 

curicaca 1, 2, 3, 5 x    Baixa Campestre Insetívoro 

Ordem Cathartiformes 

Família Cathartidae 

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-
vermelha 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Detritívoro 

Coragyps atratus urubu 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Detritívoro 

Ordem Accipitriformes 

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.2 

AVIFAUNA REGISTRADA POR MEIO DOS DADOS SECUNDÁRIOS E PRIMÁRIOS DURANTE A 
1ª (ESTAÇÃO SECA) E 2ª (ESTAÇÃO CHUVOSA) CAMPANHAS DE CAMPO 

TÁXON 
NOME 

POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 

DADOS 
PRIMÁRIOS 

STATUS AMEAÇA 
SENSIBI
LIDADE 

HABITAT GUILDA 

C1 C2 

Família Accipitridae 

Leptodon 
cayanensis 

gavião-gato 4, 5     Média Borda Carnívoro 

Elanoides 
forficatus 

gavião-tesoura 2, 4, 5  x M  Média Borda Carnívoro 

Elanus leucurus gavião-peneira 1, 3  x   Baixa Campestre Insetívoro 

Accipiter striatus tauató-miúdo 1, 4, 5 x    Baixa Borda Carnívoro 

Ictinia plumbea sovi 5   M  Média Borda Carnívoro 

Geranospiza 
caerulescens 

gavião-pernilongo 3,4, 5  x   Média Borda Carnívoro 

Heterospizias 
meridionalis 

gavião-caboclo 1, 5     Baixa Campestre Carnívoro 

Urubitinga 
urubitinga 

gavião-preto 3     Média Borda Carnívoro 

Rupornis 
magnirostris 

gavião-carijó 1, 2, 3, 4, 5 x    Baixa Campestre Carnívoro 

Parabuteo 
leucorrhous 

gavião-de-sobre-
branco 

5    NT (PR) SI Florestal Carnívoro 

Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-rabo-
branco 

1, 5  x   Baixa Campestre Carnívoro 

Pseudastur 
polionotus 

gavião-pombo 4, 5   MA NT (PR) Alta Florestal Carnívoro 

Buteo nitidus gavião-pedrês 5     Média Borda Carnívoro 

Buteo 
brachyurus 

gavião-de-cauda-
curta 

2, 4, 5     Média Borda Carnívoro 

Spizaetus 
tyrannus 

gavião-pega-
macaco 

1, 2, 4, 5    VU (PR) Média Florestal Carnívoro 

Spizaetus 
melanoleucus 

gavião-pato 5    VU (PR) Alta Florestal Carnívoro 

Ordem Gruiformes 

Família Rallidae 

Aramides 
cajaneus 

saracura-três-
potes 

2, 3, 5   A  Alta Borda Onívoro 

Aramides 
saracura 

saracura-do-mato 1, 2, 3, 4, 5 x  MA, A  Média Borda Onívoro 

Laterallus 
melanophaius 

sanã-parda 3, 5   A  Baixa Aquático Insetívoro 

Pardirallus 
nigricans 

saracura-sanã 1, 2, 3, 5   A  Média Aquático Insetívoro 

Gallinula galeata galinha-d'água 1, 5   A  Baixa Aquático Onívoro 

Ordem Charadriiformes 

Família Charadriidae 

Vanellus 
chilensis 

quero-quero 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Onívoro 

Família Scolopacidae 

Tringa solitaria maçarico-solitário 3   M  SI Aquático Insetívoro 

Família Jacanidae 

Jacana jacana jaçanã 1, 5     Baixa Aquático Insetívoro 

Ordem Columbiformes 

Família Columbidae 

Columbina 
talpacoti 

rolinha 1, 2, 3, 4, 5 x x A  Baixa Campestre Granívoro 

Columbina 
squammata 

fogo-apagou 3, 5   A  Baixa Campestre Granívoro 
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Columbina picui rolinha-picuí 5   A  Baixa Campestre Granívoro 

Claravis pretiosa pararu-azul 3   A  Baixa Borda Granívoro 

Columba livia pombo-doméstico 3   EX  Baixa Campestre Granívoro 

Patagioenas 
picazuro 

asa-branca 1, 2, 3, 4, 5 x x A, IV  Média Campestre Frugívoro 

Patagioenas 
cayennensis 

pomba-galega 1, 3, 4, 5  x A  Média Borda Frugívoro 

Patagioenas 
plumbea 

pomba-amargosa 2, 5   A  Alta Florestal Frugívoro 

Zenaida 
auriculata 

avoante 1, 3, 4, 5   A  Baixa Campestre Granívoro 

Leptotila 
verreauxi 

juriti-pupu 1, 3, 4, 5 x x A  Baixa Borda Frugívoro 

Leptotila rufaxilla 
juriti-de-testa-
branca 

1, 2, 3, 4, 5  x A  Média Florestal Frugívoro 

Geotrygon 
montana 

pariri 2, 4, 5   A  Média Florestal Frugívoro 

Ordem Cuculiformes 

Família Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Coccyzus 
melacoryphus 

papa-lagarta 5   M  Baixa Borda Insetívoro 

Coccyzus 
americanus 

papa-lagarta-de-
asa-vermelha 

2, 5   M  Média Borda Insetívoro 

Crotophaga ani anu-preto 1, 2, 3, 4, 5 x    Baixa Campestre Insetívoro 

Guira guira anu-branco 1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Campestre Insetívoro 

Tapera naevia saci 3,4, 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Dromococcyx 
pavoninus 

peixe-frito-
pavonino 

5     Alta Florestal Insetívoro 

Ordem Strigiformes 

Família Tytonidae 

Tyto furcata suindara 1, 5     Baixa Campestre Carnívoro 

Família Strigidae 

Megascops 
choliba 

corujinha-do-
mato 

2, 3, 4, 5     Baixa Florestal Carnívoro 

Megascops 
atricapilla 

corujinha-sapo 2   MA  Baixa Florestal Carnívoro 

Megascops 
sanctaecatarinae 

corujinha-do-sul 1, 5 x    Baixa Florestal Carnívoro 

Pulsatrix 
perspicillata 

murucututu 4, 5    VU (BR), CR 
(PR) 

Média Florestal Carnívoro 

Pulsatrix 
koeniswaldiana 

murucututu-de-
barriga-amarela 

4   MA  Alta Florestal Carnívoro 

Strix hylophila coruja-listrada 2, 3, 4, 5   MA  Alta Borda Carnívoro 

Strix virgata coruja-do-mato 5     Média Florestal Carnívoro 

Athene 
cunicularia 

coruja-buraqueira 1, 3, 4, 5     Média Campestre Carnívoro 

Asio clamator coruja-orelhuda 5     Baixa Borda Carnívoro 

Ordem Nyctibiiformes 

Família Nyctibiidae 

Nyctibius griseus urutau 3, 5     Baixa Borda Insetívoro 
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Ordem Caprimulgiformes 

Família Caprimulgidae 

Nyctiphrynus 
ocellatus 

bacurau-ocelado 5   A EN (PR) Média Borda Insetívoro 

Antrostomus 
sericocaudatus 

bacurau-rabo-de-
seda 

  x A VU (PR) Média Florestal Insetívoro 

Lurocalis 
semitorquatus 

tuju 2, 3, 4, 5  x A, M  Média Borda Insetívoro 

Nyctidromus 
albicollis 

bacurau 2, 5   A  Baixa Borda Insetívoro 

Hydropsalis 
parvula 

bacurau-chintã 5   M, A  Baixa Borda Insetívoro 

Hydropsalis 
anomala 

curiango-do-
banhado 

3   A EN (PR) Média Aquático Insetívoro 

Hydropsalis 
forcipata 

bacurau-tesourão 3,4, 5   MA, A  Média Borda Insetívoro 

Ordem Apodiformes 

Família Apodidae 

Cypseloides 
senex 

taperuçu-velho 5     Média Campestre Insetívoro 

Streptoprocne 
zonaris 

taperuçu-de-
coleira-branca 

1, 3, 4, 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Streptoprocne 
biscutata 

taperuçu-de-
coleira-falha 

3     Média Borda Insetívoro 

Chaetura 
meridionalis 

andorinhão-do-
temporal 

3, 5  x A, M  Baixa Borda Insetívoro 

Família Trochilidae 

Phaethornis 
squalidus 

rabo-branco-
pequeno 

5   BR, MA  Média Florestal 
Nectarívor

o 
Phaethornis 
pretrei 

rabo-branco-
acanelado 

5     Baixa Borda 
Nectarívor

o 
Phaethornis 
eurynome 

rabo-branco-de-
garganta-rajada 

1, 2, 4, 5 x x MA  Média Florestal 
Nectarívor

o 
Eupetomena 
macroura 

beija-flor-tesoura 1  x   Baixa Campestre 
Nectarívor

o 

Florisuga fusca beija-flor-preto 4, 5  x M  Média Florestal 
Nectarívor

o 
Colibri 
serrirostris 

beija-flor-de-
orelha-violeta 

5     Baixa Borda 
Nectarívor

o 
Anthracothorax 
nigricollis 

beija-flor-de-
veste-preta 

5   M  Baixa Borda 
Nectarívor

o 
Stephanoxis 
loddigesii 

beija-flor-de-
topete-azul 

1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Borda 
Nectarívor

o 
Lophornis 
chalybeus 

topetinho-verde 5     Baixa Borda 
Nectarívor

o 
Chlorostilbon 
lucidus 

besourinho-de-
bico-vermelho 

1, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre 
Nectarívor

o 
Thalurania 
glaucopis 

beija-flor-de-
fronte-violeta 

1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Florestal 
Nectarívor

o 
Leucochloris 
albicollis 

beija-flor-de-
papo-branco 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda 
Nectarívor

o 
Amazilia 
versicolor 

beija-flor-de-
banda-branca 

1, 5  x   Baixa Borda 
Nectarívor

o 

Amazilia lactea 
beija-flor-de-
peito-azul 

5     Baixa Borda 
Nectarívor

o 
Heliodoxa 
rubricauda 

beija-flor-rubi 4, 5 x  BR, MA  Média Florestal 
Nectarívor

o 
Heliothryx 
auritus 

beija-flor-de-
bochecha-azul 

5     Média Borda 
Nectarívor

o 
Calliphlox 
amethystina 

estrelinha-
ametista 

5     Baixa Borda 
Nectarívor

o 

Ordem Trogoniformes 
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Família Trogonidae 

Trogon 
surrucura 

surucuá-variado 1, 2, 4, 5 x x   Média Florestal Onívoro 

Trogon rufus surucuá-dourado 4, 5     Média Florestal Onívoro 

Ordem Coraciiformes 

Família Alcedinidae 

Megaceryle 
torquata 

martim-pescador-
grande 

1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Aquático Carnívoro 

Chloroceryle 
amazona 

martim-pescador-
verde 

2, 3, 5     Baixa Aquático Carnívoro 

Chloroceryle 
americana 

martim-pescador-
pequeno 

1, 2, 3, 4, 5     Baixa Aquático Carnívoro 

Família Momotidae 

Baryphthengus 
ruficapillus 

juruva 1, 5   QE  Média Florestal Onívoro 

Ordem Galbuliformes 

Família Bucconidae 

Notharchus 
swainsoni 

macuru-de-
barriga-castanha 

5   MA NT (PR) Média Borda Onívoro 

Nystalus 
chacuru 

joão-bobo 2, 5     Média Campestre Insetívoro 

Malacoptila 
striata 

barbudo-rajado 4, 5   BR  Média Florestal Insetívoro 

Nonnula 
rubecula 

macuru 5     Alta Florestal Insetívoro 

Ordem Piciformes 

Família Ramphastidae 

Ramphastos 
dicolorus 

tucano-de-bico-
verde 

1, 2, 4, 5 x x MA, O  Média Florestal Onívoro 

Família Picidae 

Picumnus 
cirratus 

picapauzinho-
barrado 

2, 4     Baixa Borda Insetívoro 

Picumnus 
temminckii 

picapauzinho-de-
coleira 

1, 3, 5  x MA  Média Florestal Insetívoro 

Melanerpes 
candidus 

pica-pau-branco 1, 2, 3, 4, 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Melanerpes 
flavifrons 

benedito-de-
testa-amarela 

2, 5   QE  Média Florestal Insetívoro 

Veniliornis 
spilogaster 

picapauzinho-
verde-carijó 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Piculus 
aurulentus 

pica-pau-dourado 1, 2, 3, 5  x MA  Média Florestal Insetívoro 

Colaptes 
melanochloros 

pica-pau-verde-
barrado 

1, 2, 3, 4, 5 x    Baixa Borda Insetívoro 

Colaptes 
campestris 

pica-pau-do-
campo 

1, 2, 3, 4, 5 x    Baixa Campestre Insetívoro 

Celeus 
flavescens 

pica-pau-de-
cabeça-amarela 

2, 5     Média Florestal Insetívoro 

Dryocopus 
lineatus 

pica-pau-de-
banda-branca 

1, 5     Baixa Borda Insetívoro 

Campephilus 
robustus 

pica-pau-rei 2, 4, 5 x  MA  Média Florestal Insetívoro 

Ordem Falconiformes 

Família Falconidae 

Caracara 
plancus 

carcará 1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Campestre Carnívoro 
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Milvago 
chimachima 

carrapateiro 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Insetívoro 

          

Herpetotheres 
cachinnans 

acauã 3, 5     Baixa Borda Carnívoro 

Micrastur 
ruficollis 

falcão-caburé 2, 4, 5  x   Média Florestal Carnívoro 

Micrastur 
semitorquatus 

falcão-relógio 2, 5     Média Florestal Carnívoro 

Falco sparverius quiriquiri 1, 2, 3, 4, 5     Baixa Campestre Carnívoro 

Falco femoralis falcão-de-coleira 3     Baixa Campestre Carnívoro 

Ordem Psittaciformes 

Família Psittacidae 

Psittacara 
leucophthalmus 

periquitão  x  O  Baixa Campestre Frugívoro 

Pyrrhura frontalis tiriba 1, 2, 3, 4, 5 x x QE, O  Média Florestal Frugívoro 

Forpus 
xanthopterygius 

tuim 2, 4, 5 x  O  Baixa Borda Frugívoro 

Brotogeris tirica periquito-verde 2, 4, 5 x  BR, MA, 
O 

 Baixa Borda Frugívoro 

Pionopsitta 
pileata 

cuiú-cuiú 1, 2, 3, 4, 5  x MA, O  Média Florestal Frugívoro 

Pionus 
maximiliani 

maitaca 1, 2, 3, 4, 5 x  O  Média Florestal Frugívoro 

Amazona 
vinacea 

papagaio-de-
peito-roxo 

2, 3, 4, 5   MA, O VU (BR, PR) Média Florestal Frugívoro 

Ordem Passeriformes 

Família Thamnophilidae 

Terenura 
maculata 

zidedê 5   MA  Média Florestal Insetívoro 

Dysithamnus 
stictothorax 

choquinha-de-
peito-pintado 

5   BR, MA  Média Florestal Insetívoro 

Dysithamnus 
mentalis 

choquinha-lisa 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-
asa-vermelha 

1, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Thamnophilus 
ruficapillus 

choca-de-
chapéu-vermelho 

1, 2, 3, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Florestal Insetívoro 

Batara cinerea matracão 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Mackenziaena 
leachii 

borralhara-
assobiadora 

1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Mackenziaena 
severa 

borralhara 2, 5   MA  Média Florestal Insetívoro 

Myrmoderus 
squamosus 

papa-formiga-de-
grota 

5   BR, MA NT (PR) Média Florestal Insetívoro 

Pyriglena 
leucoptera 

papa-taoca-do-
sul 

1, 2, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Drymophila 
ferruginea 

trovoada 2, 5   BR, MA  Média Florestal Insetívoro 

Drymophila 
rubricollis 

trovoada-de-
bertoni 

5   MA  Média Florestal Insetívoro 

Drymophila 
ochropyga 

choquinha-de-
dorso-vermelho 

5   BR, MA  Média Florestal Insetívoro 

Drymophila 
malura 

choquinha-carijó 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Família Conopophagidae 
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Conopophaga 
lineata 

chupa-dente 1, 2, 3, 4, 5 x x QE  Média Florestal Insetívoro 

Família Grallariidae 

Grallaria varia tovacuçu 5     Alta Florestal Insetívoro 

Hylopezus 
nattereri 

pinto-do-mato 2, 5   MA NT (PR) Alta Florestal Insetívoro 

Família Rhinocryptidae 

Eleoscytalopus 
indigoticus 

macuquinho 1, 2, 3, 4, 5 x x BR, MA  Média Florestal Insetívoro 

Scytalopus 
speluncae 

tapaculo-preto 2, 5  x BR, MA  Média Florestal Insetívoro 

Psilorhamphus 
guttatus 

tapaculo-pintado 5   MA  Média Florestal Insetívoro 

Família Formicariidae 

Chamaeza 
campanisona 

tovaca-
campainha 

2, 3, 4, 5     Alta Florestal Insetívoro 

Chamaeza 
meruloides 

tovaca-cantadora 5   BR, MA VU (PR) Média Florestal Insetívoro 

Família Scleruridae 

Sclerurus 
scansor 

vira-folha 1, 2, 4, 5  x QE  Alta Florestal Insetívoro 

Família Dendrocolaptidae 

Dendrocincla 
turdina 

arapaçu-liso 5   MA  Média Florestal Insetívoro 

Sittasomus 
griseicapillus 

arapaçu-verde 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Xiphorhynchus 
fuscus 

arapaçu-rajado 1, 2, 3, 4, 5  x QE  Alta Florestal Insetívoro 

Lepidocolaptes 
falcinellus 

arapaçu-
escamoso-do-sul 

1, 2, 3, 4, 5  x MA  Alta Florestal Insetívoro 

Dendrocolaptes 
platyrostris 

arapaçu-grande 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Xiphocolaptes 
albicollis 

arapaçu-de-
garganta-branca 

1, 2, 4, 5   QE  Média Florestal Insetívoro 

Família Xenopidae 

Xenops minutus bico-virado-miúdo 3, 5     Média Florestal Insetívoro 

Xenops rutilans bico-virado-carijó 1, 2, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Família Furnariidae 

Furnarius rufus joão-de-barro 1, 2, 3, 5 x    Baixa Campestre Insetívoro 

Lochmias 
nematura 

joão-porca 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Clibanornis 
dendrocolaptoid
es 

cisqueiro 1, 2, 3, 4, 5  x MA  Média Florestal Insetívoro 

Automolus 
leucophthalmus 

barranqueiro-de-
olho-branco 

3, 5   QE  Média Florestal Insetívoro 

Philydor rufum 
limpa-folha-de-
testa-baia 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Syndactyla 
rufosuperciliata 

trepador-quiete 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Cichlocolaptes 
leucophrus 

trepador-
sobrancelha 

5   BR, MA  Alta Florestal Insetívoro 

Leptasthenura 
setaria 

grimpeiro 1, 2, 3, 5 x x MA  Baixa Florestal Insetívoro 

Phacellodomus 
ferrugineigula 

joão-botina-do-
brejo 

5   MA EN (PR) Média Campestre Insetívoro 

Anumbius 
annumbi 

cochicho 3     Média Campestre Insetívoro 
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Certhiaxis 
cinnamomeus 

curutié 5     Média Campestre Insetívoro 

Synallaxis 
ruficapilla 

pichororé 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Synallaxis 
cinerascens 

pi-puí 1, 2, 3, 4, 5   QE  Média Florestal Insetívoro 

Synallaxis 
frontalis 

petrim 2, 3, 4, 5     Baixa Florestal Insetívoro 

Synallaxis spixi joão-teneném 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Cranioleuca 
obsoleta 

arredio-oliváceo 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Cranioleuca 
pallida 

arredio-pálido 1, 2, 3, 5  x BR, MA  Média Borda Insetívoro 

Família Pipridae 

Manacus 
manacus 

rendeira 5     Baixa Florestal Insetívoro 

Chiroxiphia 
caudata 

tangará 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Baixa Florestal Frugívoro 

Família Oxyruncidae 

Oxyruncus 
cristatus 

araponga-do-
horto 

2, 5   O  Alta Florestal Onívoro 

Família Onychorhynchidae 

Onychorhynchus 
coronatus 

maria-leque 4, 5     Alta Florestal Insetívoro 

Myiobius 
atricaudus 

assanhadinho-
de-cauda-preta 

1, 4, 5  x   Média Florestal Insetívoro 

Família Tityridae 

Schiffornis 
virescens 

flautim 1, 2, 3, 4, 5 x x QE  Média Florestal Insetívoro 

Tityra inquisitor 
anambé-branco-
de-bochecha-
parda 

3,4, 5     Média Borda Onívoro 

Tityra cayana 
anambé-branco-
de-rabo-preto 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Borda Onívoro 

Pachyramphus 
viridis 

caneleiro-verde 1, 5     Média Borda Insetívoro 

Pachyramphus 
rufus 

caneleiro-
cinzento 

2     Baixa Florestal Insetívoro 

Pachyramphus 
castaneus 

caneleiro 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto 1, 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Borda Insetívoro 

Pachyramphus 
validus 

caneleiro-de-
chapéu-preto 

1, 2, 3, 4, 5 x x M  Média Florestal Insetívoro 

Família Cotingidae 

Procnias 
nudicollis 

araponga 2, 3, 5   MA, M  Média Florestal Frugívoro 

Família Platyrinchidae 

Platyrinchus 
mystaceus 

patinho 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Família Rhynchocyclidae 

Mionectes 
rufiventris 

abre-asa-de-
cabeça-cinza 

1, 2, 3, 4, 5 x x QE  Média Florestal Insetívoro 

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Corythopis 
delalandi 

estalador 4     Média Florestal Insetívoro 

Phylloscartes 
eximius 

barbudinho 4, 5  x MA NT (PR) Média Florestal Insetívoro 
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HABITAT GUILDA 

C1 C2 

Phylloscartes 
ventralis 

borboletinha-do-
mato 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Phylloscartes 
virescens 

borboletinha-
guianense 

4     Alta Florestal Insetívoro 

Phylloscartes 
sylviolus 

maria-pequena 5   MA VU (PR) Média Florestal Insetívoro 

Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-
orelha-preta 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Todirostrum 
poliocephalum 

teque-teque 5  x BR, MA  Baixa Borda Insetívoro 

Poecilotriccus 
plumbeiceps 

tororó 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Borda Insetívoro 

Myiornis 
auricularis 

miudinho 1, 2, 3, 4, 5 x  MA  Baixa Florestal Insetívoro 

Hemitriccus 
diops 

olho-falso 1, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Hemitriccus 
nidipendulus 

tachuri-
campainha 

1, 5   BR, MA  Baixa Borda Insetívoro 

Família Tyrannidae 

Hirundinea 
ferruginea 

gibão-de-couro 2, 5     Baixa Borda Insetívoro 

Euscarthmus 
meloryphus 

barulhento 5     Baixa Borda Insetívoro 

Tyranniscus 
burmeisteri 

piolhinho-chiador 5     Média Borda Insetívoro 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Elaenia 
flavogaster 

guaracava-de-
barriga-amarela 

1, 3, 4, 5  x   Baixa Campestre Insetívoro 

Elaenia 
spectabilis 

guaracava-
grande 

 x M  Baixa Borda Insetívoro  

Elaenia 
parvirostris 

tuque-pium 1, 3, 4, 5  x M  Baixa Borda Insetívoro 

Elaenia 
mesoleuca 

tuque 1, 3  x QE, M  Baixa Florestal Insetívoro 

Elaenia obscura tucão 3,4, 5   M  Média Borda Insetívoro 

Myiopagis 
caniceps 

guaracava-
cinzenta 

1, 2, 4, 5 x    Média Florestal Insetívoro 

Phyllomyias 
virescens 

piolhinho-verdoso 1, 5  x MA  Média Florestal Insetívoro 

Phyllomyias 
fasciatus 

piolhinho 1, 2, 3, 5 x x   Média Borda Onívoro 

Culicivora 
caudacuta 

papa-moscas-do-
campo 

3    EN (PR) Média Campestre Insetívoro 

Serpophaga 
nigricans 

joão-pobre 3     Baixa Campestre Insetívoro 

Serpophaga 
subcristata 

alegrinho 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Attila 
phoenicurus 

capitão-castanho 1, 5   M  Alta Florestal Insetívoro 

Legatus 
leucophaius 

bem-te-vi-pirata 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Borda Frugívoro 

Ramphotrigon 
megacephalum 

maria-cabeçuda 3,4    NT (PR) Média Florestal Insetívoro 

Myiarchus 
swainsoni 

irré 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Borda Insetívoro 

Myiarchus ferox maria-cavaleira 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Sirystes sibilator gritador 3, 5     Média Borda Insetívoro 

Pitangus 
sulphuratus 

bem-te-vi 1, 2, 3, 4, 5 x x M  Baixa Campestre Onívoro 

Machetornis 
rixosa 

suiriri-cavaleiro 1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Campestre Insetívoro 

Myiodynastes 
maculatus 

bem-te-vi-rajado 1, 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Borda Insetívoro 
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C1 C2 

Megarynchus 
pitangua 

neinei 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Myiozetetes 
similis 

bentevizinho-de-
penacho-
vermelho 

1, 2, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Tyrannus 
melancholicus 

suiriri 1, 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Campestre Insetívoro 

Tyrannus 
savana 

tesourinha 1, 2, 3, 5  x M  Baixa Campestre Insetívoro 

Empidonomus 
varius 

peitica 1, 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Borda Insetívoro 

Conopias 
trivirgatus 

bem-te-vi-
pequeno 

5     SI Borda Insetívoro 

Colonia colonus viuvinha 1, 2, 3, 4, 5     Baixa Borda Insetívoro 

Myiophobus 
fasciatus 

filipe 1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Campestre Insetívoro 

Pyrocephalus 
rubinus 

príncipe 2, 5   M  Baixa Campestre Insetívoro 

Fluvicola 
nengeta 

lavadeira-
mascarada 

1   IV  Baixa Campestre Insetívoro 

Cnemotriccus 
fuscatus 

guaracavuçu 1, 5     Baixa Borda Insetívoro 

Lathrotriccus 
euleri 

enferrujado 1, 2, 3, 4, 5  x M  Média Florestal Insetívoro 

Contopus 
cinereus 

papa-moscas-
cinzento 

1, 4, 5     Baixa Borda Insetívoro 

Knipolegus 
cyanirostris 

maria-preta-de-
bico-azulado 

1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Borda Insetívoro 

Satrapa 
icterophrys 

suiriri-pequeno 1, 2, 3, 5  x   Baixa Campestre Insetívoro 

Xolmis cinereus primavera 1, 3     Baixa Campestre Insetívoro 

Muscipipra 
vetula 

tesoura-cinzenta 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Borda Insetívoro 

Família Vireonidae 

Cyclarhis 
gujanensis 

pitiguari 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Insetívoro 

Hylophilus 
poicilotis 

verdinho-coroado 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Vireo chivi juruviara 1, 2, 3, 4, 5  x M  Baixa Florestal Insetívoro 

Família Corvidae 

Cyanocorax 
caeruleus 

gralha-azul 1, 2, 3, 5 x x MA  Média Bord Onívoro 

Cyanocorax 
chrysops 

gralha-picaça 3, 5     Baixa Borda Onívoro 

Família Hirundinidae 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-
pequena-de-casa 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Insetívoro 

Stelgidopteryx 
ruficollis 

andorinha-
serradora 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Insetívoro 

Progne tapera 
andorinha-do-
campo 

1, 3, 4, 5   M  Baixa Campestre Insetívoro 

Progne chalybea andorinha-grande 1, 3, 4, 5  x M  Baixa Campestre Insetívoro 

Tachycineta 
albiventer 

andorinha-do-rio 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Tachycineta 
leucorrhoa 

andorinha-de-
sobre-branco 

1, 3, 4, 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Família Troglodytidae 

Troglodytes 
musculus 

corruíra 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Baixa Campestre Insetívoro 
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C1 C2 

Família Polioptilidae 

Ramphocaenus 
melanurus 

chirito 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Família Turdidae 

Turdus flavipes sabiá-una 2, 4, 5  x O, M  Média Florestal Frugívoro 

Turdus 
leucomelas 

sabiá-branco 1, 5 x x O  Baixa Borda Onívoro 

Turdus 
rufiventris 

sabiá-laranjeira 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Baixa Campestre Onívoro 

Turdus 
amaurochalinus 

sabiá-poca 1, 2, 3, 4, 5 x x O, M  Baixa Campestre Onívoro 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro 3, 5  x O, M  Baixa Florestal Onívoro 

Turdus albicollis sabiá-coleira 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Média Florestal Onívoro 

Família Mimidae 

Mimus 
saturninus 

sabiá-do-campo 1, 5  x   Baixa Campestre Onívoro 

Família Passerellidae 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Baixa Campestre Granívoro 

Ammodramus 
humeralis 

tico-tico-do-
campo 

5   O  Baixa Campestre Granívoro 

Arremon 
semitorquatus 

tico-tico-do-mato 5  x BR, MA  Média Florestal Insetívoro 

Família Parulidae 

Setophaga 
pitiayumi 

mariquita 1, 2, 3, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Geothlypis 
aequinoctialis 

pia-cobra 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Insetívoro 

Basileuterus 
culicivorus 

pula-pula 1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Myiothlypis 
leucoblephara 

pula-pula-
assobiador 

1, 2, 3, 4, 5 x x   Média Florestal Insetívoro 

Myiothlypis 
rivularis 

pula-pula-
ribeirinho 

3,4, 5   MA  Média Florestal Insetívoro 

Família Icteridae 

Psarocolius 
decumanus 

japu 2, 5    DD (PR) Média Borda Onívoro 

Cacicus 
chrysopterus 

japuíra 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Média Borda Onívoro 

Cacicus 
haemorrhous 

guaxe 1, 2, 3, 4, 5 x  O  Baixa Borda Onívoro 

Icterus 
pyrrhopterus 

encontro 5   O  Média Borda Onívoro 

Gnorimopsar 
chopi 

pássaro-preto 2, 3, 5   O  Baixa Campestre Onívoro 

Pseudoleistes 
guirahuro 

chopim-do-brejo 1, 3, 5     Baixa Campestre Granívoro 

Molothrus 
rufoaxillaris 

chupim-azeviche 5   O  Baixa Campestre Onívoro 

Molothrus 
bonariensis 

chupim 1, 3, 4, 5   O  Baixa Campestre Onívoro 

Família Thraupidae 

Pipraeidea 
melanonota 

saíra-viúva 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Frugívoro 

Pipraeidea 
bonariensis 

sanhaço-papa-
laranja 

3     Baixa Borda Frugívoro 

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaço-frade 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Borda Frugívoro 
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C1 C2 

Cissopis 
leverianus 

tietinga 1, 4, 5     Baixa Borda Frugívoro 

Schistochlamys 
ruficapillus 

bico-de-veludo 5     Baixa Campestre Onívoro 

Tangara seledon saíra-sete-cores 5   MA  Média Florestal Frugívoro 

Tangara 
cyanocephala 

saíra-militar 4, 5   MA  Média Florestal Frugívoro 

Tangara 
desmaresti 

saíra-lagarta x x 
BR, 
MA 

 Média Florestal Frugívoro  

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 1, 2, 3, 4, 5 x x   Baixa Campestre Frugívoro 

Tangara 
palmarum 

sanhaço-do-
coqueiro 

4, 5  x   Baixa Campestre Frugívoro 

Tangara ornata 
sanhaço-de-
encontro-amarelo 

2, 4, 5   BR, MA  Média Borda Frugívoro 

Tangara 
peruviana 

saíra-sapucaia 2, 4, 5   BR, MA, 
M 

VU (BR) Média Florestal Frugívoro 

Tangara 
preciosa 

saíra-preciosa 1, 2, 5  x   Baixa Florestal Frugívoro 

Conirostrum 
speciosum 

figuinha-de-rabo-
castanho 

2, 5     Baixa Borda Onívoro 

Sicalis flaveola canário-da-terra 1, 2, 3, 4, 5 x  O  Baixa Campestre Granívoro 

Haplospiza 
unicolor 

cigarra-bambu 1, 2, 4, 5 x x MA  Média Florestal Insetívoro 

Hemithraupis 
guira 

saíra-de-papo-
preto 

1, 3, 4, 5     Baixa Florestal Frugívoro 

Heliobletus 
contaminatus 

trepadorzinho 1, 2, 3, 4, 5 x x MA  Alta Florestal Insetívoro 

Hemithraupis 
ruficapilla 

saíra-ferrugem 1, 4, 5 x x BR, MA  Baixa Florestal Frugívoro 

Volatinia jacarina tiziu 1, 2, 3, 4, 5  x   Baixa Campestre Granívoro 

Trichothraupis 
melanops 

tiê-de-topete 1, 2, 4, 5 x x   Média Florestal Frugívoro 

Coryphospingus 
cucullatus 

tico-tico-rei 1     Baixa Campestre Onívoro 

Tachyphonus 
coronatus 

tiê-preto 1, 2, 3, 4, 5 x x MA, O  Baixa Borda Frugívoro 

Ramphocelus 
bresilius 

tiê-sangue 5   BR, MA  Baixa Borda Frugívoro 

Tersina viridis saí-andorinha 1, 2, 4, 5  x M  Baixa Borda Onívoro 

Dacnis cayana saí-azul 1, 2, 4, 5 x x   Baixa Borda Frugívoro 

Coereba flaveola cambacica 3, 5 x x   Baixa Borda 
Nectarívor

o 

Tiaris fuliginosus cigarra-preta 5     Baixa Borda Granívoro 

Sporophila 
caerulescens 

coleirinho 1, 2, 3, 4, 5 x x O, M  Baixa Campestre Granívoro 

Sporophila 
angolensis 

curió 2, 5   O VU (PR) Baixa Campestre Granívoro 

Embernagra 
platensis 

sabiá-do-
banhado 

3, 5     Baixa Campestre Insetívoro 

Emberizoides 
herbicola 

canário-do-
campo 

3     Baixa Campestre Insetívoro 

Saltator similis trinca-ferro 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Baixa Borda Onívoro 

Saltator 
maxillosus 

bico-grosso 2, 3, 5  x MA, O  Média Borda Onívoro 

Saltator 
fuliginosus 

bico-de-pimenta 2, 5   MA, O  Média Florestal Onívoro 

Poospiza 
nigrorufa 

quem-te-vestiu 1     Média Campestre Onívoro 

Poospiza 
thoracica 

peito-pinhão 5   BR, MA NT (PR) Média Borda Onívoro 
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Microspingus 
lateralis 

quete-do-sudeste 2   BR, MA  Média Borda Onívoro 

Microspingus 
cabanisi 

quete-do-sul 1, 3, 4, 5 x x   Média Borda Onívoro 

Thlypopsis 
sordida 

saí-canário 1, 5  x   Baixa Borda Onívoro 

Pyrrhocoma 
ruficeps 

cabecinha-
castanha 

1, 2, 4, 5 x x QE  Média Florestal Frugívoro 

Família Cardinalidae 

Piranga flava sanhaço-de-fogo 4, 5    NT (PR) Baixa Borda Frugívoro 

Habia rubica tiê-de-bando 4, 5   MA  Alta Florestal Frugívoro 

Amaurospiza 
moesta 

negrinho-do-mato 2, 3, 5  x   Média Florestal Onívoro 

Cyanoloxia 
glaucocaerulea 

azulinho 3,4, 5   O, M  Baixa Borda Granívoro 

Cyanoloxia 
brissonii 

azulão 1, 2, 3, 4, 5 x x O  Média Borda Granívoro 

Família Fringillidae 

Carduelis 
carduelis 

pintassilgo-
europeu 

4   EX  SI Campestre Granívoro 

Spinus 
magellanicus 

pintassilgo 1, 2, 3, 5   O  Baixa Campestre Granívoro 

Euphonia 
chlorotica 

fim-fim 2, 4, 5 x    Baixa Borda Frugívoro 

Euphonia 
violacea 

gaturamo 5     Baixa Borda Frugívoro 

Euphonia 
chalybea 

cais-cais 1, 4, 5  x MA  Média Florestal Frugívoro 

Euphonia 
pectoralis 

ferro-velho 5   MA  Média Florestal Frugívoro 

Família Passeridae 

Passer 
domesticus 

pardal 2, 3, 5   EX  SI Campestre Onívoro 

Primários: C1 = 1ª campanha; C2 = 2ª campanha; FL = frequência nas listas de Mackinnon; AR = abundância relativa; Status: BR = endêmico 
do Brasil; MA = endêmico da Mata Atlântica; QE = quase endêmico da Mata Atlântica; IV = espécie invasora na região/estado; M =espécie 
migratória; EX = espécie exótica; A = espécie cinegética; O = xerimbabo;Ameaça: BR = presente na lista federal (MMA, 2014); PR = presente 
na lista estadual (DECRETO ESTADUAL 11797/18); CR = criticamente ameaçada; EN = em perigo; VU = vulnerável; NT = quase ameaçado; 
DD = dados deficientes; SI = sem informações. 

Secundários: 1 = PROMINER, 2012; 2 = IAP, 2003; SCHERER-NETO; STRAUBE; ANJOS, 2016; 4 = SCHERER-NETO et al., 2016; 5 = 
AMBIENTE INTEGRAL, 2012. 

 

QUADRO 5.4.2.3 

ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA NAS LISTAS DE MACKINNON DAS AVES 
REGISTRADAS POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS 

TÁXON NOME POPULAR ABUNDÂNCIA AR 
LISTAS DE 

MACKINNON 
FL 

Basileuterus culicivorus pula-pula 145 6,92 62 0,48 

Myiothlypis 
leucoblephara 

pula-pula-assobiador 133 6,35 71 0,55 

Zonotrichia capensis tico-tico 90 4,30 36 0,28 

Cyclarhis gujanensis pitiguari 76 3,63 61 0,47 

Elaenia mesoleuca tuque 71 3,39 36 0,28 

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.3 

ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA NAS LISTAS DE MACKINNON DAS AVES 
REGISTRADAS POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS 

TÁXON NOME POPULAR ABUNDÂNCIA AR 
LISTAS DE 

MACKINNON 
FL 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 50 2,39 25 0,19 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 39 1,86 37 0,29 

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata 37 1,77 20 0,16 

Saltator similis trinca-ferro 37 1,77 29 0,22 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 36 1,72 19 0,15 

Setophaga pitiayumi mariquita 36 1,72 29 0,22 

Microspingus cabanisi quete-do-sul 34 1,62 12 0,09 

Cacicus chrysopterus japuíra 33 1,58 19 0,15 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 32 1,53 17 0,13 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-
casa 

30 1,43 5 0,04 

Leucochloris albicollis 
beija-flor-de-papo-
branco 

29 1,38 23 0,18 

Platyrinchus mystaceus patinho 29 1,38 22 0,17 

Tachyphonus coronatus tiê-preto 29 1,38 15 0,12 

Schiffornis virescens flautim 27 1,29 25 0,19 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 25 1,19 19 0,15 

Vireo chivi juruviara 25 1,19 16 0,12 

Vanellus chilensis quero-quero 24 1,15 9 0,07 

Turdus albicollis sabiá-coleira 24 1,15 20 0,16 

Trogon surrucura surucuá-variado 23 1,10 21 0,16 

Tyrannus melancholicus suiriri 23 1,10 11 0,09 

Chiroxiphia caudata tangará 22 1,05 14 0,11 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 22 1,05 18 0,14 

Tangara desmaresti saíra-lagarta 22 1,05 6 0,05 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 21 1,00 18 0,14 

Turdus flavipes sabiá-una 21 1,00 11 0,09 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 20 0,96 6 0,05 

Penelope obscura jacuguaçu 19 0,91 7 0,05 

Coragyps atratus urubu 19 0,91 8 0,06 

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 19 0,91 18 0,14 

Poecilotriccus 
plumbeiceps 

tororó 19 0,91 13 0,10 

Sicalis flaveola canário-da-terra 18 0,86 3 0,02 

Veniliornis spilogaster 
picapauzinho-verde-
carijó 

17 0,81 15 0,12 

Mesembrinibis 
cayennensis 

coró-coró 16 0,76 9 0,07 

Pyrrhura frontalis tiriba 16 0,76 5 0,04 

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.3 

ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA NAS LISTAS DE MACKINNON DAS AVES 
REGISTRADAS POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS 

TÁXON NOME POPULAR ABUNDÂNCIA AR 
LISTAS DE 

MACKINNON 
FL 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 16 0,76 9 0,07 

Phyllomyias fasciatus piolhinho 15 0,72 9 0,07 

Stephanoxis loddigesii beija-flor-de-topete-azul 14 0,67 7 0,05 

Drymophila malura choquinha-carijó 14 0,67 9 0,07 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha 14 0,67 10 0,08 

Thalurania glaucopis 
beija-flor-de-fronte-
violeta 

13 0,62 11 0,09 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta 13 0,62 10 0,08 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta 13 0,62 9 0,07 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 12 0,57 8 0,06 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete 12 0,57 8 0,06 

Crypturellus obsoletus inambuguaçu 11 0,53 10 0,08 

Conopophaga lineata chupa-dente 11 0,53 9 0,07 

Coereba flaveola cambacica 11 0,53 6 0,05 

Furnarius rufus joão-de-barro 10 0,48 5 0,04 

Synallaxis ruficapilla pichororé 10 0,48 10 0,08 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 10 0,48 7 0,05 

Volatinia jacarina tiziu 10 0,48 3 0,02 

Sporophila caerulescens coleirinho 10 0,48 3 0,02 

Guira guira anu-branco 9 0,43 1 0,01 

Forpus xanthopterygius tuim 9 0,43 1 0,01 

Thamnophilus 
ruficapillus 

choca-de-chapéu-
vermelho 

9 0,43 6 0,05 

Synallaxis spixi joão-teneném 9 0,43 8 0,06 

Myiarchus ferox maria-cavaleira 9 0,43 6 0,05 

Troglodytes musculus corruíra 9 0,43 6 0,05 

Turdus leucomelas sabiá-branco 9 0,43 9 0,07 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 9 0,43 8 0,06 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva 9 0,43 6 0,05 

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha 9 0,43 8 0,06 

Columbina talpacoti rolinha 8 0,38 2 0,02 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 8 0,38 7 0,05 

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-asa-
vermelha 

8 0,38 5 0,04 

Serpophaga subcristata alegrinho 8 0,38 6 0,05 

Cyanocorax caeruleus gralha-azul 8 0,38 2 0,02 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 8 0,38 3 0,02 

Stephanophorus 
diadematus 

sanhaço-frade 8 0,38 5 0,04 

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.3 

ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA NAS LISTAS DE MACKINNON DAS AVES 
REGISTRADAS POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS 

TÁXON NOME POPULAR ABUNDÂNCIA AR 
LISTAS DE 

MACKINNON 
FL 

Patagioenas picazuro asa-branca 7 0,33 6 0,05 

Piaya cayana alma-de-gato 7 0,33 7 0,05 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora 7 0,33 7 0,05 

Lochmias nematura joão-porca 7 0,33 6 0,05 

Myiarchus swainsoni irré 7 0,33 4 0,03 

Megarynchus pitangua neinei 7 0,33 7 0,05 

Cacicus haemorrhous guaxe 7 0,33 2 0,02 

Dacnis cayana saí-azul 7 0,33 4 0,03 

Odontophorus capueira uru 6 0,29 1 0,01 

Crotophaga ani anu-preto 6 0,29 1 0,01 

Milvago chimachima carrapateiro 6 0,29 6 0,05 

Eleoscytalopus 
indigoticus 

macuquinho 6 0,29 5 0,04 

Xenops rutilans bico-virado-carijó 6 0,29 5 0,04 

Philydor rufum 
limpa-folha-de-testa-
baia 

6 0,29 3 0,02 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo 6 0,29 5 0,04 

Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-cabeça-
cinza 

6 0,29 6 0,05 

Pachyramphus validus 
caneleiro-de-chapéu-
preto 

6 0,24 5 0,04 

Elanoides forficatus gavião-tesoura 5 0,24 2 0,02 

Patagioenas 
cayennensis 

pomba-galega 5 0,24 3 0,02 

Caracara plancus carcará 5 0,24 3 0,02 

Psittacara 
leucophthalmus 

periquitão 5 0,24 1 0,01 

Pionus maximiliani maitaca 5 0,24 3 0,02 

Batara cinerea matracão 5 0,24 4 0,03 

Leptasthenura setaria grimpeiro 5 0,24 4 0,03 

Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-orelha-
preta 

5 0,24 5 0,04 

Myiornis auricularis miudinho 5 0,24 1 0,01 

Rhynchotus rufescens perdiz 4 0,19 3 0,02 

Theristicus caudatus curicaca 4 0,19 2 0,02 

Aramides saracura saracura-do-mato 4 0,19 3 0,02 

Campephilus robustus pica-pau-rei 4 0,19 4 0,03 

Lepidocolaptes 
falcinellus 

arapaçu-escamoso-do-
sul 

4 0,19 4 0,03 

Dendrocolaptes 
platyrostris 

arapaçu-grande 4 0,19 4 0,03 

Heliobletus 
contaminatus 

trepadorzinho 4 0,19 3 0,02 
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QUADRO 5.4.2.3 

ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA NAS LISTAS DE MACKINNON DAS AVES 
REGISTRADAS POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS 

TÁXON NOME POPULAR ABUNDÂNCIA AR 
LISTAS DE 

MACKINNON 
FL 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato 4 0,19 4 0,03 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

4 0,19 2 0,02 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-
penacho-vermelho 

4 0,19 2 0,02 

Lathrotriccus euleri enferrujado 4 0,19 4 0,03 

Progne chalybea andorinha-grande 4 0,19 1 0,01 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu 4 0,19 3 0,02 

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-
vermelha 

3 0,14 3 0,02 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 3 0,14 3 0,02 

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-
garganta-rajada 

3 0,14 3 0,02 

Chlorostilbon lucidus 
besourinho-de-bico-
vermelho 

3 0,14 3 0,02 

Heliodoxa rubricauda beija-flor-rubi 3 0,14 3 0,02 

Picumnus temminckii 
picapauzinho-de-
coleira 

3 0,14 3 0,02 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 3 0,14 3 0,02 

Sclerurus scansor vira-folha 3 0,14 3 0,02 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 3 0,14 3 0,02 

Syndactyla 
rufosuperciliata 

trepador-quiete 3 0,14 3 0,02 

Tityra cayana 
anambé-branco-de-
rabo-preto 

3 0,14 2 0,02 

Pachyramphus 
castaneus 

caneleiro 3 0,14 3 0,02 

Hemitriccus diops bico-grosso 3 0,14 3 0,02 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso 3 0,14 3 0,02 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 3 0,14 2 0,02 

Turdus subalaris sabiá-ferreiro 3 0,14 3 0,02 

Saltator maxillosus bico-grosso 3 0,14 3 0,02 

Cyanoloxia brissonii azulão 3 0,14 2 0,02 

Euphonia chlorotica fim-fim 3 0,14 3 0,02 

Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto 2 0,10 2 0,02 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca 2 0,10 1 0,01 

Lurocalis semitorquatus tuju 2 0,10 2 0,02 

Florisuga fusca beija-flor-preto 2 0,10 2 0,02 

Amazilia versicolor 
beija-flor-de-banda-
branca 

2 0,10 2 0,02 

Megaceryle torquata 
martim-pescador-
grande 

2 0,10 1 0,01 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 2 0,10 1 0,01 
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QUADRO 5.4.2.3 

ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA NAS LISTAS DE MACKINNON DAS AVES 
REGISTRADAS POR MEIO DE DADOS PRIMÁRIOS 

TÁXON NOME POPULAR ABUNDÂNCIA AR 
LISTAS DE 

MACKINNON 
FL 

Cranioleuca pallida arredio-pálido 2 0,10 2 0,02 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 2 0,10 1 0,01 

Tyrannus savana tesourinha 2 0,10 1 0,01 

Myiophobus fasciatus filipe 2 0,10 2 0,02 

Knipolegus cyanirostris 
maria-preta-de-bico-
azulado 

2 0,10 1 0,01 

Mimus saturninus sabiá-do-campo 2 0,10 2 0,02 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro 2 0,10 1 0,01 

Tangara preciosa saíra-preciosa 2 0,10 1 0,01 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 2 0,10 2 0,02 

Thlypopsis sordida saí-canário 2 0,10 1 0,01 

Euphonia chalybea cais-cais 2 0,10 2 0,02 

Elanus leucurus gavião-peneira 1 0,05 1 0,01 

Accipiter striatus tauató-miúdo 1 0,05 1 0,01 

Geranospiza 
caerulescens 

gavião-pernilongo 1 0,05 1 0,01 

Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-rabo-branco 1 0,05 1 0,01 

Megascops 
sanctaecatarinae 

corujinha-do-sul 1 0,05 1 0,01 

Antrostomus 
sericocaudatus 

bacurau-rabo-de-seda 1 0,05 1 0,01 

Chaetura meridionalis 
andorinhão-do-
temporal 

1 0,05 1 0,01 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 1 0,05 1 0,01 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 1 0,05 1 0,01 

Micrastur ruficollis falcão-caburé 1 0,05 1 0,01 

Brotogeris tirica periquito-verde 1 0,05 1 0,01 

Scytalopus speluncae tapaculo-preto 1 0,05 1 0,01 

Clibanornis 
dendrocolaptoides 

cisqueiro 1 0,05 1 0,01 

Myiobius atricaudus 
assanhadinho-de-
cauda-preta 

1 0,05 1 0,01 

Phylloscartes eximius barbudinho 1 0,05 1 0,01 

Todirostrum 
poliocephalum 

teque-teque 1 0,05 1 0,01 

Elaenia spectabilis guaracava-grande 1 0,05 1 0,01 

Elaenia parvirostris tuque-pium 1 0,05 1 0,01 

Empidonomus varius peitica 1 0,05 1 0,01 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 1 0,05 1 0,01 

Arremon semitorquatus tico-tico-do-mato 1 0,05 1 0,01 

Tersina viridis saí-andorinha 1 0,05 1 0,01 

Amaurospiza moesta negrinho-do-mato 1 0,05 1 0,01 
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Entre as espécies mais abundantes e/ou frequentes, todas as cinco supracitadas são espécies 

comuns ao longo da sua distribuição (STOTZ et al., 1996). O pula-pula, o pula-pula-assobiador 

e o arapaçu-verde são espécies estritamente florestais e com média sensibilidade a alterações 

ambientais, enquanto o pitiquari, espécie típica de borda florestal, e o tico-tico, espécie 

campestre, possuem baixa sensibilidade. 

A suficiência amostral do levantamento de campo foi apresentada por meio da elaboração de 

uma curva de acúmulo de espécies (FIGURA 5.4.2.4). Os estimadores de riqueza Jackknife 

de primeira ordem e bootstrap apresentaram valores para a riqueza total da área amostrada 

de 212 e 191 espécies, respectivamente. Portanto, os dados primários representam 81,6% da 

riqueza estimada por Jackknife e 90,6% da estimada por bootstrap. O maior número de 

espécies esperadas pelo estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem, quando 

comparado com o bootstrap, indica que existem espécies raras na amostra (registradas uma 

ou duas vezes nas amostras), uma vez que esse estimador é modulado pela raridade das 

espécies. 

Não obstante, a estabilização da curva acumulativa de espécies raramente ocorre em 

levantamentos de fauna, principalmente em ecossistemas tropicais (SANTOS, 2003). Um 

exemplo da dificuldade de estabilização da curva de espécies pode ser verificado nos estudos 

de Vasconcelos (2009), que realizou levantamento da avifauna em campos rupestres na Serra 

do Caraça, no qual a curva só estabilizou com mais de 80 dias de campo, mesmo campos 

rupestres sendo considerados locais pobres em espécies quando comparado com 

fitofisionomias inseridas em mosaico vegetacional, como a área do presente estudo. 

 

 

FIGURA 5.4.2.4 – Gráfico com a curva de acúmulo de espécies da avifauna registradas por 

meio de dados primários. 
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Os padrões de distribuição geográfica de espécies endêmicas podem ser empregados na 

identificação de áreas prioritárias para conservação (STATTERSFIELD et al., 1998). Não 

obstante, a presença de espécies endêmicas é importante para auxiliar na escolha de 

estratégias de manutenção de biodiversidade (PIMM et al., 1995). Ao todo foram registradas 

40 espécies (23,1%) endêmicas e oito (4,6%) quase endêmicas do domínio da Mata Atlântica, 

além de nove espécies (5,2%) que só ocorrem em território brasileiro (QUADRO 5.4.2.4). 

Entre as espécies endêmicas, o garimpeiro (Leptasthenura setaria) merece destaque, uma 

vez que sua ocorrência depende da presença de arvores de araucária (Araucaria angustifolia), 

onde vive todas as fases de sua vida. 

 

QUADRO 5.4.2.4 

STATUS DE ENDEMISMO DAS AVES REGISTRADAS (DADOS PRIMÁRIOS) 

TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Odontophorus capueira uru MA 

Aramides saracura saracura-do-mato MA 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada MA 

Stephanoxis loddigesii beija-flor-de-topete-azul MA 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta MA 

Heliodoxa rubricauda beija-flor-rubi BR, MA 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde MA 

Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira MA 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado MA 

Campephilus robustus pica-pau-rei MA 

Pyrrhura frontalis tiriba QE 

Brotogeris tirica periquito-verde BR, MA 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú MA 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora MA 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul MA 

Drymophila malura choquinha-carijó MA 

Conopophaga lineata chupa-dente QE 

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho BR, MA 

Scytalopus speluncae tapaculo-preto BR, MA 

Sclerurus scansor vira-folha QE 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado QE 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul MA 

Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro MA 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho MA 

Leptasthenura setaria grimpeiro MA 

Synallaxis ruficapilla pichororé MA 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo MA 

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.4 

STATUS DE ENDEMISMO DAS AVES REGISTRADAS (DADOS PRIMÁRIOS) 

TÁXON NOME POPULAR STATUS 

Cranioleuca pallida arredio-pálido BR, MA 

Chiroxiphia caudata tangará MA 

Schiffornis virescens flautim QE 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza QE 

Phylloscartes eximius barbudinho MA 

Todirostrum poliocephalum teque-teque BR, MA 

Myiornis auricularis miudinho MA 

Hemitriccus diops olho-falso MA 

Elaenia mesoleuca tuque QE 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso MA 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta MA 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado MA 

Cyanocorax caeruleus gralha-azul MA 

Arremon semitorquatus tico-tico-do-mato BR, MA 

Tangara desmaresti saíra-lagarta BR, MA 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu MA 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem BR, MA 

Tachyphonus coronatus tiê-preto MA 

Saltator maxillosus bico-grosso MA 

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha QE 

Euphonia chalybea cais-cais MA 

MA – Mata Atlântica; QE – Quase endêmico da Mata Atlântica; BR – endêmico do Brasil. 

 

Uma espécie registrada na 2ª campanha de campo, o bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus 

sericocaudatus), encontra-se ameaçada de extinção, na categoria Vulnerável, pela lista 

estadual do Paraná. Outra espécie registrada, o barbudinho (Phylloscartes eximius) é 

considerada quase ameaçada de extinção pela lista estadual (QUADRO 5.4.2.2). 

O bacurau-rabo-de-seda (A. sericocaudatus) é uma espécie rara (STOTZ et al., 1996) que 

ocorre na Amazônia e na região sudeste e sul do país (SIGRIST, 2009). Além de considerada 

Vulnerável a extinção na lista de espécies ameaçadas do Paraná, é considerada Criticamente 

ameaçada no estado de São Paulo e quase ameaçada no Rio Grande do Sul. A espécie habita 

florestas tropicais e subtropicais, predominantemente em clareiras da mata primária; e com 

menos frequente em mata secundária (CLEERE, 1998). Um indivíduo adulto (FOTO 5.4.2.13) 

junto a um ninho com um ovo e um filhote (FOTO 5.4.2.14) foram registrados no dia 23 de 

outubro de 2020 em uma trilha de mata secundária na ADA do empreendimento. 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 503 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

  

FOTO 5.4.2.13 – Bacurau-rabo-de-seda 
(Antrostomus sericocaudatus). Coordenadas: 
22J 667.688 mE / 7.216.563 mN. Data: 
23/10/2020. 

FOTO 5.4.2.14 – Ninho com filhote e ovo não 
eclodido do bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus 
sericocaudatus). Coordenadas: 22J 667.688 mE 
/ 7.216.563 mN. Data: 23/10/2020. 

 

As aves são os animais mais encontrados no comércio ilegal, pelo fato de serem os preferidos 

pelos comerciantes e pela riqueza da avifauna (RENCTAS, 2001). No Brasil, mais de 80% das 

espécies apreendidas são do grupo das aves (RENCTAS, 2001), com destaque para espécies 

das ordens Columbiformes, Psittasiformes e Passeriformes. Além da pressão do tráfico, para 

abastecimento do mercado nacional e internacional, muitas espécies de aves sofrem pressão 

da caça para alimento, com destaque para as famílias Tinamidae, Anatidae, Cracidae e 

Columbidae.  

Entre as espécies registradas em campo, 23 (13,3%) sofrem pressão da captura ilegal e 

tráfico; como o azulão (Cyanoloxia brissonii) e o trinca-ferro (Saltator similis); e 13 (7,5%) 

sofrem pressão da caça para alimentação, com destaque para o jacuguaçu (Penelope 

obscura), o udu (Odontophorus capueira) e o inambuguaçu (Crypturellus obsoletus), espécies 

de maior porte (QUADRO 5.4.2.2).  

Outra característica importante da ecologia das aves é a migração. Na América do Sul, as 

aves migratórias são divididas em dois grupos principais: os migrantes setentrionais 

(Neárticas), que se deslocam do Hemisfério Norte em direção ao Hemisfério Sul; e os 

migrantes meridionais (Austrais) que se deslocam para o norte a partir do hemisfério sul, 

havendo dentro do continente diversas migrações a partir da parte meridional em direção ao 

Norte (SICK, 1983). 

Segundo Piacentini et al. (2015), 66 espécies migrantes setentrionais chegam ao Brasil após 

passarem seus verões reprodutivos na América do Norte. Destas, 36 espécies chegam até a 

Mata Atlântica, das quais a maioria (n=25) pertence à ordem Charadriiformes, principalmente 

da família Scolopacidae (maçaricos e narcejas) (MOREIRA-LIMA, 2013). Entretanto, 

nenhuma espécie migrante setentrional foi registrada nas campanhas de campo. A ausência 

dessas espécies pode ser justificada pela ausência de grandes áreas alagadas na área de 

estudo, uma vez que a maioria dessas espécies de aves migratórias são limícolas e vivem 

próximas aos ambientes aquáticos (GWYNNE, 2010).  

Entre os migrantes meridionais foram registradas 22 (12,7%) espécies durante os 

levantamentos de campo (QUADRO 5.4.2.2). Alguns desses migrantes, ao contrário dos 

setentrionais, ocorrem totalmente ou quase totalmente dentro do território nacional. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 504 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

Entretanto, muitas dessas migrações não são totalmente entendidas, sendo que em algumas 

espécies a migração não ocorre em toda a população. De forma geral, para a região de estudo, 

essas espécies são registradas entre a primavera e verão, migrando para latitudes menores 

no início do outono. Não obstante, das 22 espécies migrantes meridionais registradas em 

campo, 18 só foram registradas durante a 2ª campanha realizada em outubro (primavera), 

como o tuque (Elaenia mesoleuca), o gavião-tesoura (Elanoides forficatus), a juruviara (Vireo 

chivi) e o bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus). 

Outras duas espécies realizam movimento atitudinais, o beija-flor-preto (Florisuga fusca) e o 

sabiá-una (Turdus flavipes). Essas espécies ocupam altitudes mais altas durante a primavera 

e verão e invernam em altitudes menores. Em campo, as duas espécies só foram registradas 

durante a 2ª campanha. 

Espécies bioindicadoras apresentam sensibilidade a determinados atributos do ambiente, e 

informações, como presença / ausência e abundância dessas espécies podem ser usadas 

como medidas para diagnosticar a qualidade ambiental (HELLAWELL, 1986). O uso de mais 

de uma espécie, ou grupo de espécies, é importante para facilitar o diagnóstico de possíveis 

mudanças no ambiente, pois fatores que afetam determinada espécie podem, muitas vezes, 

não causar impactos em outras espécies indicadoras (JAFFE; MCDONOUGH, 2012). As aves 

são boas indicadoras ambientais, uma vez que algumas espécies são sensíveis a alterações 

do habitat, enquanto outras se beneficiam com tais alterações (STOTZ et al., 1996). 

Utilizando a análise de sensibilidade das espécies as perturbações ambientais proposta por 

Stotz et al. (1996) é possível verificar que 5,9% das espécies (s=88) possuem baixa 

sensibilidade, 45,21% (s=80) possuem média sensibilidade e 2,9% (s=5) são altamente 

sensíveis (FIGURA 5.4.2.5; QUADRO 5.4.2.2). Entre as cinco espécies com alta sensibilidade, 

o trepadorzinho (Heliobletus contaminatus), o uru (Odontophorus capueira) e o arapaçu-

escamoso-do-sul (Lepidocolaptes falcinellus) são espécie estritamente florestais e endêmicas 

da Mata Atlântica; o vira-folha (Sclerurus scansor) e o arapaçu-rajado (Xiphorhynchus fuscus) 

são espécie estritamente florestais e quase endêmicas da Mata Atlântica. 

 

FIGURA 5.4.2.5 – Gráfico com a distribuição das espécies de aves registradas por meio dos 

dados primários em relação a sensibilidade às perturbações ambientais. 
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Em relação à preferência alimentar das espécies as que possuem dieta insetívora foram 

representadas por mais da metade das espécies (s=93; 53,8%), seguida das frugívoras (s=28; 

17,2%), onívoras (s=24; 13,9%), carnívoras (s=10; 5,8%), nectarívoras (s=10; 5,8%), 

granívoras (s=6; 3,5%) e detritívoras (s=2; 1,2%) (FIGURA 5.4.2.6; QUADRO 5.4.2.2). 

Entre as espécies insetívoras merecem destaque as típicas de sub-bosque florestal, como as 

pertencentes à família Thamnophilidae; a borralhara-assobiadora (Mackenziaena leachii), o 

matracão (Batara cinerea) e a papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera). Os insetívoros de 

sub-bosque são considerados altamente sensíveis a alterações do habitat, sendo um dos 

primeiros grupos a desaparecerem com a perda e fragmentação de habitats (BIERREGAARD; 

LOVEJOY, 1989; LAURANCE; STOUFFER; LAURANCE, 2004). Outro grupo de espécies 

insetívoras que merecem destaque são os escaladores de tronco e galhos das famílias 

Dendrocolaptidae, como o arapaçu-grande (Dendrocolaptes platyrostris), Picidae, como o 

pica-pau-rei (Campephilus robustus) e Furnariidae, como o limpa-folha-de-testa-baia (Philydor 

rufum) e o trepadorzinho (Heliobletus contaminatus). Esse grupo é um dos mais estreitamente 

relacionadas a florestas e são sensíveis a alterações do ambiente, sobretudo a perda e 

fragmentação de habitats (ALEIXO; VIELLIARD, 1995; SOARES; ANJOS, 1999). 

Entre as espécies frugívoras destaque para as de grande porte, pois são consideradas 

bioindicadores de boa qualidade ambiental, sensíveis a alterações ambientais (PIZO, 2001) e 

dispersores de grandes sementes, que espécies de menor porte não conseguem. Das 

espécies registradas em campo se enquadra nesse grupo o jacuguaçu (Penelope obscura). 

Algumas espécies, apesar de possuírem dieta onívora, também são importantes dispersores 

de frutos, como o tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus) e o surucuá-variado (Trogon 

surrucura). 

 

FIGURA 5.4.2.6 – Gráfico com a distribuição das espécies de aves registradas durante as 

campanhas de campo de acordo com a preferência alimentar. 

 

Já no que diz respeito ao habitat preferencial das espécies, 78 (45,1%) espécies ocorrem 

apenas em ambientes florestais, 54 (31,2%) são espécies típicas de bordas florestais, 40 

93

28
24

10 10
6

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Insetívoro Frugívoro Onívoro Carnívoro Nectarívoro Granívoro Detritívoro

N
ú

m
e
ro

 d
e
 e

s
p

é
c
ie

s

Preferência alimentar



PROMINER
PROJETOS  LTDA 506 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

(23,1%) são espécies campestres e apenas uma (0,6%) é aquática (FIGURA 5.4.2.7; 

QUADRO 5.4.2.2). Entre as espécies florestais merece destaque as espécies com predileção 

pelas fitofisionomias de Floresta Ombrófila Mista (FOM), uma das mais importantes da porção 

sul do bioma Mata Atlântica, conforme Roderjan et al. (2002), como o jacuaçu (Penelope 

obscura), a corujinha-do-sul (Megascops sanctaecatarinae), a borralhara-assobiadora 

(Mackenziaena leachii), a choquinha-carijó (Drymophila malura), o arapaçu-escamado-do-sul 

(Lepidocolaptes falcinellus), o trepadorzinho (Heliobletus contaminatus), o garimpeiro 

(Leptasthenura setaria), o arredio-oliváceo (Cranioleuca obsoleta), o sabiá-ferreiro (Turdus 

subalaris), a cabecinha-castanha (Pyrrhocoma ruficeps), a saíra-preciosa (Tangara preciosa) 

e o cais-cais (Euphonia chalybea). 

 

 

FIGURA 5.4.2.7 – Gráfico com a distribuição das espécies de aves registradas por meio dos 

dados primários em relação ao habitat. 

 

Por meio dos resultados das análises ecológicas realizadas acima (e.g. sensibilidade, 

endemismo, habitat, ameaça, raridade) foi possível selecionar espécies que podem ser 

utilizadas como bioindicadores da qualidade ambiental da área, servindo de comparação para 

estudos e/ou monitoramentos futuros dos possíveis impactos do empreendimento sobre a 

avifauna. Dessa forma, foram selecionadas 32 espécies bioindicadoras ambientais, sendo 16 

espécies indicadoras de boa qualidade ambiental e 16 espécies má indicadoras de qualidade 

ambiental (QUADRO 5.4.2.5).  

Entre as 12 espécies indicadoras de boa qualidade ambiental todas são florestais, 10 são 

endêmicas ou quase endêmicas da Mata atlântica e quatro são altamente sensíveis as 

perturbações ambientais, como o uru (Odontophorus capueira), o vira-folha (Sclerurus 

scansor), o arapaçu-escamoso-do-sul (Lepidocolaptes falcinellus) e o trepadorzinho 

(Heliobletus contaminatus) (QUADRO 5.4.2.5). Entre as espécies indicadoras de boa 

qualidade ambiental apenas uma espécie possui baixa sensibilidade a alterações ambientais, 

o grimpeiro (Leptasthenura setaria), espécie florestal e endêmica da Mata Atlântica que foi 

selecionada pela relação de dependência da espécie com a araucária (Araucaria angustifolia) 

(QUADRO 5.4.2.5). 
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Já em relação às espécies indicadoras de má qualidade ambiental todas possuem baixa 

sensibilidade a alterações ambientais, 10 são espécies campestres e duas são típicas de 

bordas florestais. Duas espécies se mostraram abundantes durante o levantamento de campo, 

o pitiguari (Cyclarhis gujanensis) e o tico-tico (Zonotrichia capensis). As outras espécies 

apresentaram baixa abundância e possíveis alterações futuras na abundância dessas 

espécies podem indicar alterações ambientais locais (QUADRO 5.4.2.5). 

 

QUADRO 5.4.2.5 

AVIFAUNA BIOINDICADORA DE QUALIDADE AMBIENTAL (DADOS PRIMÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
FREQUÊNCIA 

(FL) 
STATUS ECOLOGIA BIOINDICADORES 

 

 

Rhynchotus rufescens perdiz 3 (0,02) A Ba/Ca Má  

Penelope obscura jacuguaçu 7 (0,05) A Me/Fl Boa  

Odontophorus capueira uru 1 (0,01) MA, A Al/Fl Boa  

Theristicus caudatus curicaca 2 (0,02)  Ba/Ca Má  

Vanellus chilensis quero-quero 9 (0,07)  Ba/Ca Má  

Antrostomus 
sericocaudatus 

bacurau-rabo-de-
seda 

1 (0,01) VU (PR) Me/Fl Boa  

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 3 (0,02) MA Me/Fl Boa  

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 6 (0,05)  Ba/Ca Má  

Campephilus robustus pica-pau-rei 4 (0,03) MA Me/Fl Boa  

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 1 (0,01) MA, O Me/Fl Boa  

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 9 (0,07) MA Me/Fl Boa  

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 6 (0,04) BR, MA Me/Fl Boa  

Scytalopus speluncae tapaculo-preto 1 (0,01) BR, MA Me/Fl Boa  

Sclerurus scansor vira-folha 3 (0,02) QE Al/Fl Boa  

Lepidocolaptes falcinellus 
arapaçu-escamoso-
do-sul 

4 (0,03) MA Al/Fl Boa  

Furnarius rufus joão-de-barro 5 (0,04)  Ba/Ca Má  

Clibanornis 
dendrocolaptoides 

cisqueiro 1 (0,01) MA Me/Fl Boa  

Leptasthenura setaria grimpeiro 3 (0,02) MA Ba/Fl Boa  

Phylloscartes eximius barbudinho 1 (0,01) 
MA, NT 

(PR) 
Me/Fl Boa  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 8 (0,06)  Ba/Ca Má  

Tyrannus melancholicus suiriri 11 (0,09)  Ba/Ca Má  

Cyclarhis gujanensis pitiguari 61 (0,47)  Ba/Bo Má  

Troglodytes musculus corruíra 6 (0,05) O Ba/Ca Má  

Turdus leucomelas sabiá-branco 9 (0,07) O Ba/Bo Má  

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 8 (0,06) O Ba/Ca Má  

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 8 (0,14) O Ba/Ca Má  

Mimus saturninus sabiá-do-campo 2 (0,02)  Ba/Ca Má  

Zonotrichia capensis tico-tico 36 (0,28) O Ba/Ca Má  

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.5 

AVIFAUNA BIOINDICADORA DE QUALIDADE AMBIENTAL (DADOS PRIMÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
FREQUÊNCIA 

(FL) 
STATUS ECOLOGIA BIOINDICADORES 

 

 

Sicalis flaveola canário-da-terra 3 (0,02) O Ba/Ca Má  

Heliobletus contaminatus trepadorzinho 3 (0,02) MA Al/Fl Boa  

Volatinia jacarina tiziu 3 (0,02)  Ba/Ca Má  

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha 8 (0,06) QE Me/Fl Boa  

Euphonia chalybea cais-cais 2 (0,02) MA Me/Fl Boa  

FL = frequência nas listas de Mackinnon; Status: BR = endêmico do Brasil; MA = endêmico da Mata Atlântica; QE = quase endêmico da Mata 
Atlântica; A = espécie cinegética; O = xerimbabo;Ameaça; PR = presente na lista estadual de espécies ameaçadas (DECRETO ESTADUAL 
11797/18); VU = vulnerável; NT = quase ameaçado. 

 

Por fim, as áreas de influência do empreendimento apresentaram diversidade de Shannon de 

H’ 4,468 e equitabilidade de J’ 0,8671. A diversidade encontra-se dentro do intervalo esperado 

para ambientes tropicais (MAGURRAN, 2011). Já a equitabilidade apresentou valores baixos, 

provavelmente, pela dominância do pula-pula (Basileuterus culicivorus) e do pula-pula-

assobiador (Myiothlypis leucoblephara). 

 

 Dados secundários 

A compilação dos cinco levantamentos utilizados para compor a base de dados secundários 

do empreendimento resultou numa lista de 343 espécies pertencentes a 22 Ordens e 60 

Famílias (QUADRO 5.4.2.2). Entre as ordens, a Passeriformes foi a dominante com 205 

espécies (59,8%), seguida de Apodiformes com 21 (6,1%) e Accipitriformes com 16 espécies 

(4,2%). Já entre as famílias a Tyrannidae com 40 espécies (11,7%) foi a mais abundante, 

seguida da Thraupidae com 39 (11,4%) e Furnariidae com 18 espécies (5,2%). As três famílias 

mais abundantes pertencem a ordem Passeriforme, corroborando a dominância dessa ordem.  

Das 434 espécies registradas, 76 (22,2%) são endêmicas da Mata Atlântica, 13 (3,8%) são 

quase endêmicas da Mata Atlântica e 22 (6,4%) ocorrem exclusivamente em território 

brasileiro (QUADRO 5.4.2.6). Por outro lado, três espécies são exóticas para o país (Passer 

domesticus; Columba livia; Carduelis carduelis), além da garça-vaqueira (Bubulcus ibis), mas 

que ao contrário das três anteriores, sua chegada ao Brasil, aparentemente, foi acidental. 

Outras duas espécies, a lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta) e a asa-branca 

(Patagioenas picazuro), apesar de nativa do país, são espécies consideradas invasoras em 

parte da região sudeste e na região sul do país, resultado do aumento da distribuição dessas 

espécies devido ao desmatamento (WILLIS, 1991; STRAUBE et al., 2007) (QUADRO 5.4.2.2).  

Entre as espécies de possível ocorrência para a área de estudo, 14 (4,1%) estão presentes 

em alguma das listas de espécies ameaçadas de extinção consultadas (QUADRO 5.4.2.6). 

Destas, quatro estão presentes na lista federal (MMA, 2014), a murucututu (Pulsatrix 

perspicillata pulsatrix), o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e a saíra-sapucaia 

(Tangara peruviana), na categoria de Vulnerável a extinção, e a jacutinga (Aburria jacutinga), 

considerada em Perigo de Extinção.  
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Já pela lista estadual (DECRETO ESTADUAL 11797/18) estão presentes 14 espécies, sendo 

seis Vulneráveis (Spizaetus tyrannus, Spizaetus melanoleucus, Amazona vinacea, Chamaeza 

meruloides, Phylloscartes sylviolus e Sporophila angolensis), seis Em Perigo de extinção 

(Tinamus solitarius, Aburria jacutinga, Nyctiphrynus ocellatus, Hydropsalis anômala, 

Phacellodomus ferrugineigula e Culicivora caudacuta), e uma Criticamente ameaçada, a já 

citada murucututu (P. perspicillata). Ainda, em âmbito estadual nove espécies são 

consideradas “quase ameaçadas” e uma é deficiente de dados para o estado, o japu 

(Psarocolius decumanus) (QUADRO 5.4.2.6). 

 

QUADRO 5.4.2.6 

AMEAÇA E ENDEMISMO DA AVIFAUNA REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 
STATUS AMEAÇA 

 

 

Ordem Tinamiformes      

Família Tinamidae      

Tinamus solitarius macuco 5 MA EN (PR)  

Ordem Galliformes      

Família Cracidae      

Aburria jacutinga jacutinga 5 MA EN (BR, PR)  

Família Odontophoridae      

Odontophorus capueira uru 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Ordem Accipitriformes      

Família Accipitridae      

Parabuteo leucorrhous gavião-de-sobre-branco 5  NT (PR)  

Pseudastur polionotus gavião-pombo 4, 5 MA NT (PR)  

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco 1, 2, 4, 5  VU (PR)  

Spizaetus melanoleucus gavião-pato 5  VU (PR)  

Ordem Gruiformes      

Família Rallidae      

Aramides saracura saracura-do-mato 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Ordem Strigiformes      

Família Strigidae      

Megascops atricapilla corujinha-sapo 2 MA   

Pulsatrix perspicillata murucututu 4, 5  VU (BR), CR 
(PR) 

 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela 4 MA   

Strix hylophila coruja-listrada 2, 3, 4, 5 MA   

Ordem Caprimulgiformes      

Família Caprimulgidae      

Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado 5  EN (PR)  

Hydropsalis anomala curiango-do-banhado 3  EN (PR)  

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.6 

AMEAÇA E ENDEMISMO DA AVIFAUNA REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 
STATUS AMEAÇA 

 

 

Hydropsalis forcipata bacurau-tesourão 3,4, 5 MA   

Ordem Apodiformes      

Família Trochilidae      

Phaethornis squalidus rabo-branco-pequeno 5 BR, MA   

Phaethornis eurynome 
rabo-branco-de-garganta-
rajada 

1, 2, 4, 5 MA   

Stephanoxis loddigesii beija-flor-de-topete-azul 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Heliodoxa rubricauda beija-flor-rubi 4, 5 BR, MA   

Ordem Coraciiformes      

Família Momotidae      

Baryphthengus ruficapillus juruva 1, 5 QE   

Ordem Galbuliformes      

Família Bucconidae      

Notharchus swainsoni macuru-de-barriga-castanha 5 MA NT (PR)  

Malacoptila striata barbudo-rajado 4, 5 BR   

Ordem Piciformes      

Família Ramphastidae      

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 1, 2, 4, 5 MA   

Família Picidae      

Picumnus temminckii picapauzinho-de-coleira 1, 3, 5 MA   

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela 2, 5 QE   

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 1, 2, 3, 5 MA   

Campephilus robustus pica-pau-rei 2, 4, 5 MA   

Ordem Psittaciformes      

Família Psittacidae      

Pyrrhura frontalis tiriba 1, 2, 3, 4, 5 QE   

Brotogeris tirica periquito-verde 2, 4, 5 BR, MA   

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo 2, 3, 4, 5 MA VU (BR, PR)  

Ordem Passeriformes      

Família Thamnophilidae      

Terenura maculata zidedê 5 MA   

Dysithamnus stictothorax choquinha-de-peito-pintado 5 BR, MA   

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Mackenziaena severa borralhara 2, 5 MA   

Myrmoderus squamosus papa-formiga-de-grota 5 BR, MA NT (PR)  

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.6 

AMEAÇA E ENDEMISMO DA AVIFAUNA REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 
STATUS AMEAÇA 

 

 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 1, 2, 4, 5 MA   

Drymophila ferruginea trovoada 2, 5 BR, MA   

Drymophila rubricollis trovoada-de-bertoni 5 MA   

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho 5 BR, MA   

Drymophila malura choquinha-carijó 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Família Conopophagidae      

Conopophaga lineata chupa-dente 1, 2, 3, 4, 5 QE   

Família Grallariidae      

Hylopezus nattereri pinto-do-mato 2, 5 MA NT (PR)  

Família Rhinocryptidae      

Eleoscytalopus indigoticus macuquinho 1, 2, 3, 4, 5 BR, MA   

Scytalopus speluncae tapaculo-preto 2, 5 BR, MA   

Psilorhamphus guttatus tapaculo-pintado 5 MA   

Família Formicariidae      

Chamaeza meruloides tovaca-cantadora 5 BR, MA VU (PR)  

Família Scleruridae      

Sclerurus scansor vira-folha 1, 2, 4, 5 QE   

Família Dendrocolaptidae      

Dendrocincla turdina arapaçu-liso 5 MA   

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 1, 2, 3, 4, 5 QE   

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamoso-do-sul 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca 1, 2, 4, 5 QE   

Família Furnariidae      

Clibanornis 
dendrocolaptoides 

cisqueiro 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco 3, 5 QE   

Cichlocolaptes leucophrus trepador-sobrancelha 5 BR, MA   

Leptasthenura setaria grimpeiro 1, 2, 3, 5 MA   

Phacellodomus ferrugineigula joão-botina-do-brejo 5 MA EN (PR)  

Synallaxis ruficapilla pichororé 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Synallaxis cinerascens pi-puí 1, 2, 3, 4, 5 QE   

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Cranioleuca pallida arredio-pálido 1, 2, 3, 5 BR, MA   

Família Pipridae      

Chiroxiphia caudata tangará 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Família Tityridae      

Schiffornis virescens flautim 1, 2, 3, 4, 5 QE   

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.6 

AMEAÇA E ENDEMISMO DA AVIFAUNA REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 
STATUS AMEAÇA 

 

 

Família Cotingidae      

Procnias nudicollis araponga 2, 3, 5 MA   

Família Rhynchocyclidae      

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 1, 2, 3, 4, 5 QE   

Phylloscartes eximius barbudinho 4, 5 MA NT (PR)  

Phylloscartes sylviolus maria-pequena 5 MA VU (PR)  

Todirostrum poliocephalum teque-teque 5 BR, MA   

Myiornis auricularis miudinho 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Hemitriccus diops olho-falso 1, 5 MA   

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha 1, 5 BR, MA   

Família Tyrannidae      

Elaenia mesoleuca tuque 1, 3 QE   

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso 1, 5 MA   

Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo 3  EN (PR)  

Ramphotrigon 
megacephalum 

maria-cabeçuda 3,4  NT (PR)  

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Família Vireonidae      

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Família Corvidae      

Cyanocorax caeruleus gralha-azul 1, 2, 3, 5 MA   

Família Passerellidae      

Arremon semitorquatus tico-tico-do-mato 5 BR, MA   

Família Parulidae      

Myiothlypis rivularis pula-pula-ribeirinho 3,4, 5 MA   

Família Icteridae      

Psarocolius decumanus japu 2, 5  DD (PR)  

Família Thraupidae      

Tangara seledon saíra-sete-cores 5 MA   

Tangara cyanocephala saíra-militar 4, 5 MA   

Tangara ornata sanhaço-de-encontro-amarelo 2, 4, 5 BR, MA   

Tangara peruviana saíra-sapucaia 2, 4, 5 BR, MA VU (BR)  

Haplospiza unicolor cigarra-bambu 1, 2, 4, 5 MA   

Heliobletus contaminatus trepadorzinho 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem 1, 4, 5 BR, MA   

Tachyphonus coronatus tiê-preto 1, 2, 3, 4, 5 MA   

Ramphocelus bresilius tiê-sangue 5 BR, MA   

Continua... 
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QUADRO 5.4.2.6 

AMEAÇA E ENDEMISMO DA AVIFAUNA REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 
 

TÁXON NOME POPULAR 
DADOS 

SECUNDÁRIOS 
STATUS AMEAÇA 

 

 

Sporophila angolensis curió 2, 5  VU (PR)  

Saltator maxillosus bico-grosso 2, 3, 5 MA   

Saltator fuliginosus bico-de-pimenta 2, 5 MA   

Poospiza thoracica peito-pinhão 5 BR, MA NT (PR)  

Microspingus lateralis quete-do-sudeste 2 BR, MA   

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha 1, 2, 4, 5 QE   

Família Cardinalidae      

Piranga flava sanhaço-de-fogo 4, 5  NT (PR)  

Habia rubica tiê-de-bando 4, 5 MA   

Família Fringillidae      

Euphonia chalybea cais-cais 1, 4, 5 MA   

Euphonia pectoralis ferro-velho 5  MA    

Secundários: 1 = PROMINER, 2012; 2 = IAP, 2003; SCHERER-NETO; STRAUBE; ANJOS, 2016; 4 = SCHERER-NETO et al., 2016; 5 = 
AMBIENTE INTEGRAL, 2012. Status: BR = endêmico do Brasil; MA = endêmico da Mata Atlântica; QE = quase endêmico da Mata Atlântica; 
Ameaça: BR = presente na lista federal (MMA, 2014); PR = presente na lista estadual (DECRETO ESTADUAL 11797/18); CR = criticamente 
ameaçada; EN = em perigo; VU = vulnerável; NT = quase ameaçado; DD = dados deficientes. 

 

 

Outras 67 espécies (19,5%) são consideradas de importância econômica, das quais 34 sofrem 

pressão da caça ilegal para alimentação, com destaque para as espécies de maior porte por 

serem mais apreciadas (ex. Crypturellus obsoletus, Crypturellus parvirostris; Crypturellus 

tataupa; Rhynchotus rufescens; Nothura maculosa; Cairina moschata; Amazonetta 

brasiliensis; Penelope obscura), e 33 sofrem com a captura ilegal para criação em cativeiro, 

com destaque para os Psitacídeos (Pyrrhura frontalis; Forpus xanthopterygius; Brotogeris 

tirica; Pionopsitta pileata; Pionus maximiliani; Amazona vinacea) e alguns Passeriformes mais 

procurados (ex. Cyanoloxia glaucocaerulea; Cyanoloxia brissonii; Sporophila caerulescens; 

Sporophila angolensis; Saltator similis) (QUADRO 5.4.2.2). 

Em relação a preferência alimentar das espécies é possível verificar que cerca da metade das 

espécies são insetívoras (s=171; 49,9%), seguida dos onívoros, frugívoros, carnívoros, 

granívoros, nectarívoros e detritívoros (FIGURA 5.4.2.8). 
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FIGURA 5.4.2.8 – Gráfico com a distribuição das espécies de aves registradas por meio de 

dados secundários em relação a preferência alimentar. 

 

A maioria das espécies de provável ocorrência para a área de estudo utilizam ambientes 

florestais, sendo 136 espécies (39,7%) típicas de ambientes florestais e 108 (31,5%) de 

bordas florestais. Outras 83 espécies (24,2%) utilizam ambientes abertos e 16 (4,7%) 

ambientes aquáticos (FIGURA 5.4.2.9). 

 

FIGURA 5.4.2.9 – Gráfico com a distribuição das aves registradas por meio dos dados 

secundários em relação ao habitat. 

 

Já em relação à sensibilidade das espécies às perturbações antrópicas é possível verificar 

que cerca da metade das espécies possuem baixa sensibilidade (s=167; 48,7%), enquanto 

148 espécies (43,1%) possuem média sensibilidade e 23 (6,7%) são altamente sensíveis 

(FIGURA 5.4.2.10). 
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FIGURA 5.4.2.10 – Gráfico com a distribuição das espécies de aves registradas por meio dos 

dados secundários em relação a sensibilidade às perturbações ambientais 

 

Por fim, 36 espécies (10,5%) realizam algum tipo de migração, sendo duas migrantes 

setentrionais, que se deslocam da América do Norte até a América do Sul, o maçarico-solitário 

(Tringa solitaria) e a papa-lagarta-de-asa-vermelha (Coccyzus americanos), 31 são migrantes 

meridionais, se deslocam do sul da América do Sul para as áreas mais setentrionais do 

continente, como o capitão-castanho (Attila phoenicurus), e três realizam migrações 

atitudinais, se deslocam para altitudes menores durante o inverno, como o sabiá-una (Turdus 

flavipes). 

A partir da avifauna de provável ocorrência para a região de Rio Branco do Sul é possível 

verificar a dominância da Floresta Ombrófila Mista (FOM), com forte influência da Floresta 

Ombrófila Densa (FOD). Em alguns locais do município, esta influência se torna mais visível 

devido à proximidade da área com a Serra do Mar e também pelo fato da bacia hidrográfica 

do rio Ribeira de Iguape possuir uma avifauna bastante relacionada a este tipo de vegetação. 

Entre as espécies típicas da FOM podem ser citadas: Amazona vinacea, Stephanoxis lalandi 

loddigesi, Mackenziaena leachii, Thamnophilus caerulescens gilvigaster, Drymophila malura, 

Lepidocolaptes falcinellus, Leptasthenura setaria, Synallaxis cinerascens, Cranioleuca 

obsoleta, Clibanornis dendrocolaptoides, Phyllomyias virescens, Saltator maxillosus, Posspiza 

cabanisi. Já entre as espécies típicas da FOD estão: Patagioenas plumbea, Clytolaema 

rubricauda, Drymophila ochropyga, D. rubricollis, Myrmeciza squamosa, Cichlocolaptes 

leucophrus, Heliobletus contaminatus, Phylloscartes sylviolus, Brotogeris tirica, Phaethornis 

squalidus, Philydor atricapillus, Todirostrum poliocephalum, Onychorhynchus swainsoni, 

Cyanocorax caeruleus, Thraupis ornata, Tangara cyanocephala. 

167

148

23

Baixa Média Alta
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FOTO 5.4.2.15 – Saracura-do-mato (Aramides 
saracura). Coordenadas: 22J 666.817mE / 
7.215.808mN. Data: 19/06/2020. 

FOTO 5.4.2.16 – Pula-pula (Basileuterus 
culicivorus) Coordenadas: 22J 668.376mE / 
7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

 

  

FOTO 5.4.2.17 – Japuíra (Cacicus chrysopterus) 
Coordenadas: 22J 666.906mE / 7.216.433mN. 
Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.18 – Pica-pau-rei (Campephilus 
robustus). Coordenadas: 22J 668.258mE / 
7.216.709mN. DATA: 20/06/2020. 

 

  

FOTO 5.4.2.19 – Tangará (Chiroxiphia caudata), 
macho. Coordenadas: 22J 668.376mE / 
7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

FOTO 5.4.2.20 – Urubu (Coragyps atratus) 
Coordenadas: 22J 667.822mE / 7.213.728mN. 
Data: 16/06/2020. 
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FOTO 5.4.2.21 – Arredio-oliváceo (Cranioleuca 
obsoleta). Coordenadas: 22J 668.376mE / 
7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

FOTO 5.4.2.22 – Choquinha-lisa (Dysithamnus 
mentalis), fêmea. Coordenadas: 22J 668.376mE 
/ 7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.23 – Beija-flor-de-papo-branco 
(Leucochloris albicollis). Coordenadas: 22J 
667.615mE / 7.216.272mN. Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.24 – João-porca (Lochmias 
nematura) Coordenadas: 22J 668.258mE / 
7.216.709mN. DATA: 20/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.25 – Borralhara-assobiadora 
(Mackenziaena leachii), macho. Coordenadas: 
22J 667.091mE / 7.216.007mN. Data: 
19/07/2020. 

FOTO 5.4.2.26 – Tesoura-cinzenta (Muscipipra 
vetula). Coordenadas: 22J 667.166mE / 
7.216.626mN. Data: 18/06/2020. 
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FOTO 5.4.2.27 – Jacuguaçu (Penelope 
obscura). Coordenadas: 22J 667.885mE / 
7.214.289mN. Data: 19/06/2020. 

FOTO 5.4.2.28 – Saíra-viúva (Pipraeidea 
melanonota). Coordenadas: 22J 668.376mE / 
7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.29 – Tororó (Poecilotriccus 
plumbeiceps) Coordenadas: 22J 666.920mE / 
7.216.519mN. Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.30 – Papa-taoca-do-sul (Pyriglena 
leucoptera), macho. Coordenadas: 22J 
668.376mE / 7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.31 – Arapaçu-verde (Sittasomus 
griseicapillus) Coordenadas: 22J 666.920mE / 
7.216.519mN. Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.32 – Sanhaço-frade 
(Stephanophorus diadematus) Coordenadas: 
22J 667.822mE / 7.213.728mN. Data: 
16/06/2020. 
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FOTO 5.4.2.33 – Tiê-preto (Tachyphonus 
coronatus), macho. Coordenadas: 22J 
667.166mE / 7.216.626mN. Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.34 – Saíra-lagarta (Tangara 
desmaresti). Coordenadas: 22J 668.376mE / 
7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.35 – Sanhaço-cinzento (Tangara 
sayaca) Coordenadas: 22J 666.906mE / 
7.216.433mN. Data: 18/06/2020. 

FOTO 5.4.2.36 – Beija-flor-de-fronte-violeta 
(Thalurania glaucopis), macho. Coordenadas: 
22J 666.906mE / 7.216.433mN. Data: 
18/06/2020. 

  

FOTO 5.4.2.37 – Choca-da-mata (Thamnophilus 
caerulescens), macho. Coordenadas: 22J 
666.835mE / 7.215.816mN. Data: 19/06/2020. 

FOTO 5.4.2.38 – Tiê-de-topete (Trichothraupis 
melanops), macho. Coordenadas: 22J 
666.835mE / 7.215.816mN. Data: 19/06/2020. 
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FOTO 5.4.2.39 – Bico-virado-carijó (Xenops 
rutilans). Coordenadas: 22J 668.376mE / 
7.216.676mN. Data: 20/06/2020. 

FOTO 5.4.2.40 – Tico-tico (Zonotrichia 
capensis). Coordenadas: 22J 668.379mE / 
7.215.838mN. Data: 17/06/2020. 

 

  

FOTO 5.4.2.41 – Tico-tico (Zonotrichia 
capensis). Coordenadas: 22J 667.880mE / 
7.216.470mN. Data: 22/10/2020. 

FOTO 5.4.2.42 – Tangará (Chiroxiphia caudata), 
macho jovem. Coordenadas: 22J 667.880mE / 
7.216.470mN. Data: 23/10/2020. 

 

  

FOTO 5.4.2.43 – Bem-te-vi-rajado 
(Myiodynastes maculatus). Coordenadas: 22J 
667.688 mE / 7.216.563 mS. Data: 23/10/2020. 

FOTO 5.4.2.44 – Surucuá-variado (Trogon 
surrucura). Coordenadas: 22J 668.319mE / 
7.216.809mN. Data: 23/10/2020. 
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FOTO 5.4.2.45 – Beija-flor-de-topete-azul 
(Stephanoxis loddigesii). Coordenadas: 22J 
668.319mE / 7.216.809mN. Data: 23/10/2020. 

 

FOTO 5.4.2.46 – Suiriri (Tyrannus 
melancholicus). Coordenadas: 22J 668.290mE / 
7.215.874mN. Data: 22/10/2020. 

  

FOTO 5.4.2.47 – Tuque (Elaenia mesoleuca). 
Coordenadas: 22J 666.864mE / 7.215.83mN. 
Data: 24/10/2020. 

 

FOTO 5.4.2.48 – Ninho de Tuque (Elaenia 
mesoleuca). Coordenadas: 22J 666.864mE / 
7.215.83mN. Data: 24/10/2020. 

  

FOTO 5.4.2.49 – Sabiá-una (Turdus flavipes), 
macho. Coordenadas: 22J 668.277mE / 
7.216.257mN. Data: 22/10/2020. 

FOTO 5.4.2.50 – Sanhaço-cinzento (Tangara 
sayaca) Coordenadas: 22J 666.801mE / 
7.215.667mN. Data: 24/10/2020. 
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FOTO 5.4.2.51 – Sanhaço-frade 
(Stephanophorus diadematus) Coordenadas: 
22J 666.801mE / 7.215.667mN. Data: 
24/10/2020. 

FOTO 5.4.2.52 – Bico-grosso (Saltator 
maxillosus). Coordenadas: 22J 666.801mE / 
7.215.667mN. Data: 24/10/2020. 

  

FOTO 5.4.2.53 – Peitica (Empidonomus varius). 
Coordenadas: 22J 666.801mE / 7.215.667mN. 
Data: 24/10/2020. 

FOTO 5.4.2.54 – Caneleiro-de-chapéu-preto 
(Pacyramphus validus). Coordenadas: 22J 
666.801mE / 7.215.667mN. Data: 24/10/2020. 

  

FOTO 5.4.2.55 – Ninho de pula-pula-assobiador 
(Myiothlypis leucoblephara). Coordenadas: 22J 
668.018mE / 7.215.838mN. Data: 23/10/2020. 

FOTO 5.4.2.56 – Gavião-tesoura (Elanoides 
forficatus). Coordenadas: 22J 668.147mE / 
7.214.409mN. Data: 21/10/2020. 
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FOTO 5.4.2.57 – Sabiá-poca (Turdus 
amaurochalinus). Coordenadas: 22J 666.864mE 
/ 7.215.83mN. Data: 24/10/2020. 

FOTO 5.4.2.58 – Mariquita (Setophaga 
pitiayumi). Coordenadas: 22J 666.864mE / 
7.215.83mN. Data: 24/10/2020. 

  

FOTO 5.4.2.59 – Pica-pau-dourado (Piculus 
aurulentus). Coordenadas: 22J 667.880mE / 
7.216.470mN. Data: 22/10/2020. 

FOTO 5.4.2.60 – Bacurau-rabo-de-seda 
(Antrostomus sericocaudatus).. Coordenadas: 
22J 667.688 mE / 7.216.563 mS. Data: 
23/10/2020. 

5.4.2.5. Considerações sobre a avifauna 

Devido ao histórico de intensa e descontrolada intervenção humana na região de estudo a 

vegetação natural encontra-se em boa parte alterada. No entanto, na área do estudo ainda 

podem ser encontrados trechos de vegetação mais preservada, principalmente nos ambientes 

próximos aos cursos d’água. A avifauna registrada em campo é reflexo do grau de 

preservação da vegetação presente na área, uma vez possuem elevada sensibilidade a 

alterações do seu habitat (STOTZ et al., 1996). 

Não obstante, apesar da maior proporção de espécies com baixa sensibilidade a perturbações 

ambientais dos dados coletados em campo (50,9%), a dominância de espécies que utilizam 

borda e/ou interior de ambientes florestais (76,3%), juntamente com a grande proporção de 

espécies endêmicas (23,1%) e com alguma sensibilidade as alterações ambientais (49,1%) 

demonstram que a vegetação presente na área de estudo é fundamental para a preservação 

da avifauna local e, ainda, capaz de manter populações de espécies com maior exigências 

em relação a qualidade do habitat. 
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Entre as espécies registradas em campo destaque para as cinco espécies altamente sensíveis 

a alterações ambientais (Odontophorus capueira; Sclerurus scansor; Xiphorhynchus fuscus; 

Lepidocolaptes falcinellus; Heliobletus contaminatus) e ao raro e ameaçado bacurau-rabo-de-

seda (Antrostomus sericocaudatus), espécie com poucos registros documentados para o 

estado do Paraná. 

As 173 espécies registradas no levantamento primário nas áreas de estudo do 

empreendimento representam 50,4% das 343 espécies de possível ocorrência para a área de 

estudo, compiladas para os dados secundários, proporção que pode ser considerada elevada 

devido o esforço realizado para coleta de dados em campo (10 dias).  

Uma espécie registrada no levantamento de campo não foi registrada nos levantamentos 

utilizados para compor a base de dados secundários; o bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus 

sericocaudatus), espécie rara e Vulnerável a extinção para o estado do Paraná. 

Por outro lado, das 343 espécies compiladas nos dados secundários, 174 não foram 

registradas durante o levantamento primário de dados, com destaque para as espécies 

ameaçadas (Tinamus solitarius; Aburria jacutinga; Spizaetus tyrannus; Spizaetus 

melanoleucus; Nyctiphrynus ocellatus; Hydropsalis anômala; Amazona vinacea; Chamaeza 

meruloides; Phacellodomus ferrugineigula; Phylloscartes sylviolus; Culicivora caudacuta; 

Tangara peruviana; Sporophila angolensis). 

Assim, considerando os dados primários e secundários foram registradas um total de 344 

espécies de aves para a região de estudo (QUADRO 5.4.2.3). Esse total de espécies 

representa 46,2% das 744 espécies que ocorrem no estado do Paraná (SCHERER-NETO et 

al, 2011). 

Vale ressaltar que espécies ameaçadas são, normalmente, raras, e a ausência dessas 

espécies durante o levantamento de campo não descarta a possibilidade de ocorrência dessas 

espécies nas áreas de influência direta do empreendimento. Não obstante, a não estabilização 

da curva acumulativa de espécies sugere que novas espécies devam ser registradas com 

novos levantamentos em campo.  

Apesar da diferença no número de espécies registradas por meio dos dados primários em 

relação aos dados secundários, na comparação dos atributos ecológicos das espécies é 

possível verificar que, com exceção das espécies ameaçadas, os levantamentos 

apresentaram proporções similares de espécies florestais, sensíveis às alterações antrópicas, 

de interesse econômico e endêmicas da Mata Atlântica. Esse resultado demonstra que os 

dados coletados em campo são condizentes com o esperado para a área do empreendimento. 

5.4.3. Mastofauna 

A fauna de mamíferos mundial tem reconhecida pela ciência mais de 5000 espécies, 

distribuídas em aproximadamente 29 ordens e 153 famílias (SIGRIST, 2012). De acordo com 

Abreu-Jr et al. (2020), para o Brasil a fauna atual de mamíferos conta com 755 representantes, 

pertencentes a 11 ordens e 51 famílias, dessas, 35 espécies foram incrementadas desde a 

última classificação (PAGLIA et al., 2012; PERCEQUILLO GREGORIN, 2017), corroborando 

com Reis, Ortêncio Filho e Silveira (2011) quando afirmaram que a diversidade de mamíferos 

brasileira ainda é subestimada, e que a sua riqueza tende a aumentar conforme o número de 

trabalhos visando o inventário faunístico sejam desenvolvidos, bem como o emprego de 

tecnologias genéticas para a averiguação taxonômica. 
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O estado do Paraná é caracterizado pelo do domínio da Mata Atlântica (MAACK, 1981) e é 

sabido que essa formação florestal vem sendo descaracterizada desde o século XVIII devido 

às crescentes atividades antrópicas impactantes, tais como a agropecuária e a extração de 

madeira, por exemplo. Apesar do respaldo legal desde a Constituição Federal em 1988, 

quando a Mata Atlântica foi declarada como Patrimônio Nacional e posteriormente por meio 

do Decreto Federal no. 750/93 e Lei Federal no11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), estima-se 

que menos de 1% da formação vegetal original esteja presente no estado (BRITEZ et al., 

2000). A Mata Atlântica é um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo (MYERS et 

al., 2000, KIERULFF et al., 2008) e abriga cerca de 298 espécies de mamíferos (PAGLIA et 

al., 2012), das 745 que ocorrem para o Brasil (DORNAS, 2014). Dos 102 táxons de mamíferos 

continentais oficialmente considerados ameaçados de extinção, 53 ocorrem na Mata Atlântica, 

sendo 31 endêmicos do bioma (MMA, 2014). Destes, a maior parte (proporcionalmente) é de 

mamíferos de médio e grande porte (COSTA et al., 2005; VIVO et al., 2011; PAGLIA et al., 

2012).  

Estima-se para o estado do Paraná pelo menos 180 espécies de mamíferos silvestres (REIS 

et al., 2009). As espécies classificadas como ameaçadas de extinção nas categorias 

ciriticamente ameaçadas (CR), vulnerável (VU) e em perigo (EN) somam 43 espécies 

(PARANÁ, 2010). 

Mamíferos exercem um papel fundamental na dinâmica florestal. As espécies frugívoras e /ou 

herbívoras, como, por exemplo, antas, veados, porcos-do-mato, roedores e morcegos, 

desempenham papel muito importante na manutenção da diversidade de formações vegetais, 

através da dispersão e predação de sementes e de plântulas (DIRZO; MIRANDA, 1990; 

FRAGOSO, 1994), ao passo que carnívoros em geral mamíferos de topo de cadeia, atuam 

diretamente no controle de populações de herbívoros e frugívoros (EMMONS, 1987; 

TERBORGH et al., 2001). 

Estudos que abordem a resposta das espécies ao ambiente são essenciais para a 

compreensão das comunidades silvestres. Além disso, a produção de informações é 

fundamental para o estabelecimento de estratégias da conservação tanto das espécies quanto 

dos hábitats em que estão inseridas, propiciando, assim, diretrizes para fomentar ações que 

visem à manutenção da qualidade ambiental. 

O presente relatório tem como objetivo a caracterização da mastofauna terrestre, para 

composição de Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA em função da ampliação da mina 

Saivá nas poligonais dos processos minerários ANM 005.857/1942, 004.905/1952, 

000.078/1959, 812.853/1968 e 816.327/1968 e do depósito de estéril do empreendimento 

localizado no município de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, de interesse da 

VOTORANTIM. 

5.4.3.1. Material e Métodos 

 Área de estudo 

A região em que se enquadra o empreendimento proposto está localizada no Planalto 

Curitibano perto da capital Curitiba no estado do Paraná, também denominada mesorregião 

metropolitana. A ocupação remonta ao período colonial, principalmente em função da 

exploração de ouro e atividade madeireira. Por este fato, apresenta um alto grau de utilização 
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dos recursos naturais e alteração dos ambientes nativos. Atualmente pouco resta da cobertura 

vegetal original a qual se encontra, a maioria, em estágio secundário de conservação, 

capoeiras e/ou muito fragmentada, existindo poucos remanescentes de Mata Atlântica em 

razoável estado de conservação. 

Embora não existam registros de qual seria a composição original da fauna de vertebrados na 

região, a fisionomia florestal da vegetação, floresta ombrófila mista, que dominava no passado 

nos permite supor que tenha existido uma fauna muito rica. Devem ter existido inúmeras 

espécies que hoje integram as listagens de espécies ameaçadas de extinção nacional. A 

descaracterização ambiental decorrente da ação do ser humano, porém, acarretou reduções 

populacionais que, para muitas espécies, terminou em extinção local. 

5.4.3.2. Coleta de dados 

A primeira campanha de campo para diagnóstico da mastofauna foi realizada entre os dias 30 

de julho a 03 de agosto de 2020, contemplando a estação seca e a segunda campanha 

ocorreu entre os dias 24 e 28 de outubro de 2020, abrangendo a estação chuvosa do presente 

ano. Como método de amostragem da mastofauna local foram empregadas metodologias 

diversas, tais como armadilhamento fotográfico (camera traps), busca ativa por vestígios, 

contatos auditivos e visuais, além de capturas com armadilhas de contenção, tipo live traps 

(Shermans e Pitfall traps). 

5.4.3.3. Médios e grandes mamíferos 

 Armadilhamento fotográfico 

A fim de monitorar a presença da fauna silvestre local, principalmente médios e grandes 

mamíferos, foram instaladas 10 armadilhas fotográficas, modelo Trapa-Camera®, alocadas 

pelas áreas de amostragem (QUADRO 5.4.3.1, FOTO 5.4.3.1 a 5.4.3.20). Foram dispostas 

iscas à frente das armadilhas fotográficas para a atração dos espécimes presentes na região. 

Foram utilizados diferentes produtos com potencial atrativo para a fauna que possivelmente 

habita a área de estudo: sardinha em lata, mortadela, manga, abacaxi, banana, mandioca, 

abóbora, milho verde em espiga, sal grosso e tempero pronto em pó. A revisão foi realizada 

diariamente para a reposição das iscas e troca de pilhas, quando necessário. O esforço 

amostral para as armadilhas fotográficas compreendeu o total de 1920 horas/câmeras (10 

armadilhas x 8 noites x 24 horas) para a referida campanha. 

As armadilhas fotográficas podem ser consideradas um método de detecção complementar e 

não-invasivo nos estudos de amostragem faunística realizados no Brasil (SRBEK-ARAUJO; 

CHIARELLO, 2007). Optou-se pela utilização de iscas à frente das armadilhas fotográficas 

para a atração das espécies, devido, principalmente, a forma expedita de amostragem. Alguns 

autores afirmam que esse método tem obtido eficientes resultados na amostragem qualitativa 

da mastofauna (e.g. ALVES; ANDRIOLO, 2005). Sendo a fauna de mamíferos brasileira em 

sua grande maioria de hábito noturno, o uso desse método facilita a amostragem dos animais, 

além de elucidar dúvidas de identificação de rastros e vestígios que possam ser encontrados 

nas áreas estudadas. Os pontos amostrados estão apresentados no QUADRO 3.3.1. 
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QUADRO 5.4.3.1 

LOCALIZAÇÃO DAS ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS 

N° ARMADILHA COORDENADAS UTM (ZONA 22J) 

TRAPA 01 667184mE 7216483mN 

TRAPA 02 667550mE 7216466mN 

TRAPA 03 667596mE 7216273mN 

TRAPA 04 668080mE 7216177mN 

TRAPA 05 668137mE 7216239mN 

TRAPA 06 668063mE 7216476mN 

TRAPA 07 668154mE 7214620mN 

TRAPA 08 668360mE 7215853mN 

TRAPA 09 666908mE 7215073mN 

TRAPA 10 666980mE 7216130mN 

 

  

FOTO 5.4.3.1 – Armadilha fotográfica TRAPA 01 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
667.184mE / 77.216.483mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.2 – Borda de fragmento de vegetação 
nativa onde foi instalada a armadilha fotográfica 
TRAPA 01. 22J 667.184mE / 77.216.483mN. Data: 
30/07/2020. 

  

FOTO 5.4.3.3 – Armadilha fotográfica TRAPA 02 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
667.550mE / 7.216.466mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.4 – Interior do fragmento de vegetação 
nativa onde foi instalada a armadilha fotográfica 
TRAPA 02. Coordenadas: 22J 667.550mE / 
7.216.466mN. Data: 30/07/2020. 
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FOTO 5.4.3.5 – Armadilha fotográfica TRAPA 03 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
667.596mE / 7.216.273mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.6 – Interior do fragmento de 
vegetação nativa onde foi instalada a armadilha 
fotográfica TRAPA 03. Coordenadas: 22J 
667.596mE / 7.216.273mN. Data: 30/07/2020. 

  

FOTO 5.4.3.7 – Armadilha fotográfica TRAPA 04 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
668.080mE / 7.216.177mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.8 – Interior de fragmento de vegetação 
nativa onde foi instalada a armadilha fotográfica 
TRAPA 04. Coordenadas: 22J 668.080mE / 
7.216.177mN. Data: 30/07/2020. 

  

FOTO 5.4.3.9 – Armadilha fotográfica TRAPA 05 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
668.137mE / 7.216.239mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.10 – Vista do fragmento de vegetação 
nativa onde foi instalada a armadilha fotográfica 
TRAPA 05. Coordenadas: 22J 668.137mE / 
7.216.239mN. Data: 30/07/2020. 
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FOTO 5.4.3.11 – Armadilha fotográfica TRAPA 
06 instalada na área de estudo. Coordenadas: 
22J 668.063mE / 7.216.476mN. Data: 
30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.12 – Interior do fragmento de 
vegetação nativa onde foi instalada a armadilha 
fotográfica TRAPA 06. Coordenadas: 22J 
668.063mE / 7.216.476mN. Data: 30/07/2020. 

  

FOTO 5.4.3.13 – Armadilha fotográfica TRAPA 07 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
668.154mE / 7.214.620mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.14 – Interior do fragmento de vegetação 
nativa onde foi instalada a armadilha fotográfica 
TRAPA 07. Coordenadas: 22J 668.154mE / 
7.214.620mN. Data: 30/07/2020. 

  

FOTO 5.4.3.15 – Armadilha fotográfica TRAPA 08 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
668.360mE / 7.215.853mN. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.16 – Borda do fragmento de vegetação 
nativa onde foi instalada a armadilha fotográfica 
TRAPA 08. Coordenadas: 22J 668.360mE / 
7.215.853mN. Data: 30/07/2020. 
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FOTO 5.4.3.17 – Armadilha fotográfica TRAPA 
09 instalada na área de estudo. Coordenadas: 
22J 666.908mE / 7.215.073mN. Data: 
30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.18 – Vista do fragmento de 
vegetação nativa onde foi instalada a armadilha 
fotográfica TRAPA 09. Coordenadas: 22J 
666.908mE / 7.215.073mN. Data: 30/07/2020. 

 

 

  

FOTO 5.4.3.19 – Armadilha fotográfica TRAPA 
10 instalada na área de estudo. Coordenadas: 
22J 666.980mE / 7.216.130mN. Data: 
30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.20 – Borda de fragmento de 
vegetação nativa onde foi instalada a armadilha 
fotográfica TRAPA 10. Coordenadas: 22J 
666.980mE / 7.216.130mN. Data: 30/07/2020. 

 

 

 

 

As FOTOS 5.4.3.21 e 5.4.3.22 ilustram a instalação das armadilhas fotográfica em campo e a 

disposição das iscas para atração da fauna, respectivamente. 
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FOTO 5.4.3.21 – Ativação da armadilha 
fotográfica instalada na área de estudo. 
Coordenadas: 22J 666.908mE / 7.215.073mN. 
Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.22 – Montagem/preparo das iscas 
em frente a armadilha fotográfica TRAPA 08 
instalada na área de estudo. Coordenadas: 22J 
668.360mE / 7.215.853mN. Data: 30/07/2020. 

 

 Busca ativa 

Foram realizadas caminhamentos pela área de estudo à procura de vestígios (pegadas, tocas, 

fezes, ossadas, entre outros) que possibilite a identificação das espécies ali presentes. A 

equipe em campo também se atentou às possíveis observações diretas de espécimes e de 

contato auditivo (vocalizações). As estradas que cortam a área de estudo e são utilizadas por 

automóveis também foram percorridas diariamente, a fim de detectar possíveis indivíduos da 

fauna. Os manuais de Becker e Dalponte (2013), Miranda et al. (2009) e Mamede e Alho 

(2008) foram utilizados para auxiliar nas identificações. 

As FOTOS 5.4.3.23 a 5.4.3.25 ilustram a metodologia de busca ativa para identificações de 

vestígios, visualizações ou registro de vocalizações. 

 

  

FOTO 5.4.3.23 – Registro de vestígios (pegadas) 
por busca ativa dos espécimes da mastofauna 
silvestre. Data: 26/10/2020. 

FOTO 5.4.3.24 – Região amostral de estudo com 
a presença de vestígios (pegadas) dos 
espécimes da mastofauna silvestre. Data: 
26/10/2020. 
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FOTO 5.4.3.25 – Aplicação da metodologia 
de busca ativa a fim de registrar vestígios, 
visualizações e/ ou vocalizações dos 
espécimes da mastofauna silvestre. Data: 
30/07/2020. 

 

 Entrevistas 

Colaboradores que frequentam a área de estudo foram entrevistados sobre a presença de 

mamíferos silvestres no local. Esse método é frequentemente empregado em trabalhos 

científicos (e.g. DIAS; MIKICH, 2006), e auxilia na elaboração de uma lista das espécies de 

fauna existentes no ambiente. 

5.4.3.4. Pequenos mamíferos 

Para pequenos mamíferos terrestres foi utilizado o método de captura-marcação-recaptura 

com a utilização de armadilhas de contenção. As armadilhas de captura viva, modelo 

Sherman, foram instaladas em três linhas (QUADRO 5.4.3.2). Cada linha constituiu-se de 

20 armadilhas, totalizando 60 armadilhas para as áreas de estudo. As armadilhas 

permaneceram abertas durante quatro noites consecutivas em cada campanha, totalizando 

um esforço de 11.520 horas/armadilhas (60 armadilhas x 8 noites x 24 horas), sendo 

checadas diariamente para a presença de pequenos mamíferos e reposição das iscas. As 

armadilhas foram iscadas com uma mistura de sardinha, banana e creme de amendoim. 

Sempre que possível, as armadilhas Sherman foram instaladas no sub-bosque, em árvores 

ou arbustos (aproximadamente 1,5 m do solo), para otimizar as chances de captura da fauna 

que utiliza exclusivamente o extrato arbóreo/arbustivo. 

QUADRO 5.4.3.2 

LOCALIZAÇÃO DAS ARMADILHAS LIVE TRAP/ SHERMAN 

LINHA SHERMAN AMBIENTE COORDENADAS UTM (ZONA 22J) 

M1 DCE 667660 mE 7216422 mN 

M2 ITACURI 668056 mE 7216145 mN 

M3 ITACURI 668269 mE 7216145 mN 

 

Concomitantemente ao uso das armadilhas Sherman foi utilizado o método de Pitfall traps 

(Armadilhas de interceptação e queda). Método este empregado também para captura de 

espécimes da herpetofauna (detalhe da metodologia encontra-se descrita no referido grupo). 
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As armadilhas permaneceram abertas durante quatro noites consecutivas, totalizando um 

esforço de 2.304 horas de amostragem com balde (12 baldes x 8 dias x 24 horas). 

Os locais onde foram instaladas as armadilhas de Sherman são diferentes dos locais 

apontados no pedido de captura. Os trajetos de acesso seguro dentro da mina e, 

consequentemente, às áreas nativas, foram mudados conforme normas de segurança do 

empreendedor, de modo que entre o tempo de indicação do local e a liberação para a 

implantação das armadilhas de Sherman houve essa mudança de percurso e acesso. Dessa 

forma, considerando que a fitofisionomia da região indicada e todo o entorno é a mesma, 

houve um pequeno deslocamento das linhas, sem prejuízo ao levantamento dos pequenos 

mamíferos. 

QUADRO 5.4.3.3 

LOCALIZAÇÃO DAS ARMADILHAS DE QUEDA TIPO PITFALL TRAP 

LINHA PITFALL AMBIENTE COORDENADAS UTM (ZONA 22J) 

AIQ1 DCE 667271mE 7216536mN 

AIQ2 ITACURI 668120mE 7216164mN 

AIQ3 DCE/ ITACURI 667970mE 7216361mN 

 

Todos os indivíduos capturados foram identificados ao menor nível taxonômica possível, 

realizada sua morfometria, pesados, sexados, analisados as condições reprodutivas e 

marcados com brincos metálicos numerados. Foram considerados como mamíferos de 

pequeno porte, aqueles com massa corporal abaixo de 1000 gramas, quando adultos 

(CHIARELLO, 2000). Excetuando as espécies da Ordem Didelphimorphia, especificamente 

Didelphis aurita, que foram classificados neste estudo, como pequeno mamífero terrestre. 

As FOTOS 5.4.3.26 e 5.4.3.27, apresentam as ilustrações das metodologias de captura viva, 

armadilhas Shermans e Pitfall trap e as FOTOS 5.4.3.28 e 5.4.3.29 ilustram os procedimentos 

de morfometria e marcação (individualização) dos pequenos mamíferos capturados. 

 

  

FOTO 5.4.3.26 – Armadilha de captura viva 
modelo Sherman alocada em sub-bosque para 
captura de espécies de pequenos mamíferos 
roedores e marsupiais. Data: 30/07/2020. 

FOTO 5.4.3.27 – Estrutura de armadilha de 
queda (Pitfall trap) para captura de pequenos 
mamíferos e espécimes da herpetofauna. Data: 
30/07/2020. 
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FOTO 5.4.3.28 – Coleta de dados de pequeno 
mamífero capturado em armadilha de queda tipo 
Pitfall trap. Data: 31/07/2020. 

FOTO 5.4.3.29 –. Aplicação de brincos metálicos 
numerados para a individualização de pequeno 
mamífero capturado. Data: 31/07/2020. 

 

A classificação taxonômica e nomenclatura das espécies seguiram Abreu-Jr et al. (2020). As 

espécies amostradas foram caracterizadas por seu nível de endemismo em relação aos 

biomas brasileiros segundo Paglia et al. (2012).  

O enquadramento das espécies de mamíferos com problemas de conservação seguiu a lista 

oficial de espécies ameaçadas de extinção no Brasil segundo a Portaria MMA nº 444 de 17 

de dezembro de 2014, publicada no DOU em 18 de dezembro de 2014 (MMA 2014), em nível 

nacional. Para o estado do Paraná utilizou-se o Decreto 7264 de 01 de junho de 2010 

publicado no Diário Oficial nº 8233 (PARANÁ, 2010), que lista as espécies de mamíferos 

ameaçadas de extinção. 

5.4.3.5. Análise dos dados 

Para as análises quantitativas da fauna de mamíferos terrestres, foram aplicados os seguintes 

índices estatísticos:  

 Curva de acúmulo de espécies e estimativa de riqueza:  

A curva de rarefação espécies, ou curva do coletor, foi calculada por dia de amostragem. Para 

a suficiência amostral foi calculado o coeficiente de Variação (CV %) no intervalo de confiança 

(IC95%). 

Para estimativas de riqueza, foi utilizado o índice de Jackknife (1ª Ordem). Os valores de 

riqueza estimados foram obtidos por intermédio da fórmula abaixo: 

𝑆 = 𝑠 + (𝑛 −
1

𝑛
) 𝐾 

Onde, S = Estimativa da riqueza de espécies por Jackknife; s = Número total de espécies 

observadas presentes na amostra; n = Número total de amostras; k = Número de espécies 

únicas. 
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 Diversidade: 

Índice de diversidade de Margalef, que tem como finalidade estimar o número de espécies e 

o número de indivíduos de uma comunidade. Valores inferiores a 2,0 são considerados como 

denotando áreas de baixa diversidade, e valores superiores a 5,0 são considerados como 

indicativos de grande biodiversidade. Este índice é dado pela fórmula: 

𝐷
∝ = 

𝑆−1
𝑙𝑜𝑔𝑏−𝑁

 

Onde: S: Número de espécies levantadas; N: Número de indivíduos total. 

 Dominância: 

Para a relação dominância e Diversidade foi utilizado o índice de Simpson,  

𝐷𝑠 = 1 − 
∑ = 1 𝑛𝑖𝑥(𝑛𝑖 − 1)𝑛

𝑖

𝑁(𝑁 − 1)
 

Onde: ni é o número de indivíduos de cada espécie e N é o número total de indivíduos. 

A suficiência da amostragem e a estimativa da riqueza total foi realizada utilizando o programa 

EstimateS Win 9.10 (COLWELL, 2013). As análises de diversidade e dominância foram 

calculadas no software Past (HAMMER, 2001). 

5.4.3.6. Resultados 

Para o levantamento da mastofauna nas áreas de amostragem foram realizadas duas 

campanhas de campo no ano de 2020 contemplando a estação seca e chuvosa, permitindo 

assim a comparação e análise sazonal dos dados coletados. 

Durante a 1ª campanha realizada na estação seca (julho/ 2020) foi listada a riqueza de 15 

espécies, pertencentes a cinco ordens e dez famílias. Das espécies listadas na área, cinco 

foram diagnosticadas por meio de registros do armadilhamento fotográfico, três tiveram suas 

pegadas identificadas no local, uma avistada, uma registrada atropelada (carcaça), duas 

identificadas por meio de captura em armadilha de interceptação e queda e uma por armadilha 

modelo Sherman. Dez foram citadas em entrevistas, sendo que destas apenas quatro não 

puderam ser confirmadas em campo por meio de dados primários. 

Para a segunda campanha, que contemplou a estação chuvosa (outubro/2020), também 

foram registradas 15 espécies, distribuídas em quatro ordens e oito famílias. Cinco espécies 

foram registras por meio de armadilhamento fotográfico; duas por pegadas, três por captura 

em armadilhas tipo Pitfall trap, uma por captura em Sherman trap, dez espécies foram listadas 

por intermédio de entrevistas, das quais, apenas três não puderam ser confirmadas em campo 

por meio das metodologias aplicadas para coleta de dados primários.  

Dessa forma, durante as duas campanhas de levantamento, foram obtidos 42 registros que 

perfazem 17 espécies de mamíferos silvestres, pertencentes a cinco ordens e 10 famílias. Do 

total de espécies registradas no presente estudo, três não puderam ser confirmadas por meio 

de dados primários, sendo estes registros apontados somente durante as entevistas com 

trabalhadores locais, sendo: o tatu-galinha (Dasypus novemcicntus), a cutia (Dasyprocta 

azarae) e o gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi) (QUADRO 5.4.3.4). 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 536 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

Dentre as espécies da fauna local registradas, três são classificadas como ameaçada de 

extinção. Os felídeos Leopardus pardalis (jaguatirica) classificado como “vulnerável” (VU) na 

lista estadual de espécies ameaçadas de extinção, Leopardus wiedii (gato-maracajá) listado 

sob o status de ‘’vulnerável’’ no estado de Paraná e no Brasil e Herpailurus yagouaroundi 

(gato-mourisco), classificado como “vulnerável” (VU) na lista nacional de fauna ameaçada de 

extinção (MMA, 2014). Apenas o gato-mourisco não foi confirmado por meio de dados 

primários, sendo listado apenas por intermédio de entrevistas. O gato-maracajá (L. wiedii) e a 

jaguatirica (L. pardalis) foram registrados por armadilhas fotográficas. Três espécies são 

consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica, os marsupiais Didelphis aurita (gambá-da-

orelha-preta) e Gracilinanus microtarsus (cuíca), e o roedor Euryoryzomys russatus (PAGLIA 

et al., 2012) (QUADRO 5.4.3.4). 

De forma geral, a mastofauna listada, seja por método de amostragem direta ou por entrevista, 

se faz comum em ambientes alterados, à exceção das ameaçadas de extinção, que são 

espécies mais exigentes em relação à qualidade do habitat. 

Dentre as espécies confirmadas em campo e as citadas em entrevistas, a ordem Carnívora e 

Rodentia foram as mais representativas perfazendo aproximadamente 35,00% dos registros. 

Didelphimorphia representou 17,64% das espécies e Cingulata e Artiodactyla 

aproximadamente 6,00%, cada (FIGURA 5.4.3.1). 

 

FIGURA 5.4.3.1 – Distribuíção dos táxons registrados pelas Ordens dos mamíferos. 

Considerando dados primários e de entrevistas. 

 

Dentre os mamíferos presentes na Mata Atlântica, os carnívoros estão dentre os mais 

numerosos, perdendo apenas para Chiróptera, Rodentia, Primates e Didelphimorphia 

(PAGLIA et al. 2012). De forma geral, por serem predominantemente predadores, os 

carnívoros apresentam baixas densidades populacionais e grande necessidade de espaço 

(área de vida). Além disso, existe um alto índice da pressão de caça por estarem enquadrados 

como supostos causadores de prejuízos para pecuaristas e outros criadores de animais 

domésticos (MACHADO et al., 2018). 
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QUADRO 5.4.3.4 

MASTOFAUNA DA ÁREA DE ESTUDO 1A CAMPANHA (JUL/ AGO/ 2020) E 2A 
CAMPANHA (OUT/ 2020) 

TÁXON 
NOME 

COMUM 
MÉTODO DE 

AMOSTRAGEM 

AMOSTRAGEM 
LOCAL DE 
REGISTRO 

AMEAÇA 

ENDEMISMO 1ª 
CAMP. 

2ª 
CAMP. 

PR 
MM
A 

CARNIVORA 

Canidae 

Cerdocyon thous 
cachorro-do-

mato 
En, Pe x  Saivá    

Procyonidae 

Nasua nasua quati Af, En x  Itacuri    

Procyon cancrivorus mão-pelada En, Pe x x DCE    

Felidae 

Herpailurus 
yagouaroundi 

gato-mourisco En     VU  

Leopardus pardalis jaguatirica Af, En  x Saivá VU   

Leopardus wiedii gato-maracajá Af x x Itacuri VU VU  

ARTIODACTYLA 

Cervidae 

Mazama 
gouazoubira 

veado-
catingueiro 

Af, En, Pe x x Saivá, DCE    

CINGULATA 

Dasypodidae 

Dasypus cf. 
novemcinctus 

tatu-galinha En       

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis aurita 
gambá-da-
orelha-preta 

Af, En x x Itacuri, DCE   MA 

Philander opossum 
cuíca-de-

quatro-olhos 
Sh x  Itacuri    

Gracilinanus 
microtarsus 

cuíca Pt x  DCE   MA 

RODENTIA 

Caviidae 

Cavia aperea preá At, Av, En x  Argila 853    

Dasyproctidae 

Dasyprocta azarae cutia En       

Cricetidae 

Akodon montensis rato-do-chão Pt, Sh x x DCE, Itacuri    

Euryoryzomys 
russatus 

rato-do-mato Af  x Saivá   MA 

Oligoryzomys 
flavescens 

rato-do-mato Pt  x Itacuri    

Sciuridae 

Guerlinguetus 
brasiliensis 

caxinguelê Af, En x  Itacuri    

Total de espécies: 
17 

        

Af = Armadilha fotográfica; At = atropelado; Av = Avistamento, En = Entrevista; Pe = Vestígios-pegadas; Pt = Pitfall; Sh = Sherman. 
ENDEMISMO: MA: Endêmico do bioma Mata Atlântica (PAGLIA et al., 2012). AMEAÇA: MMA – Segundo a Portaria MMA 444 de 17 
dezembro de 2014, publicada em 18 de dezembro de 2014; PR – Segundo o Decreto 7264 de 01 de junho de 2010 para os mamíferos 
ameaçados no Paraná (PARANÁ, 2010). VU – Ameaçada de extinção sob a categoria “Vulnerável”. 
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5.4.3.7. Comparação com dados da literatura 

O levantamento de dados da literatura (dados secundários) contemplou cinco estudos para a 

região do empreendimento. A compilação de dados resultou no total de 52 espécies de 

mamíferos terrestres, distribuídas em oito Ordens e 20 famílias, (QUADRO 5.4.3.5). As 

espécies confirmadas em campo para a área de estudo, representam 26,92% (14 sp.), ao 

passo que, a compilação somando dados primários e secundários (entrevistas informais com 

moradores locais), representou 32,69% (17 sp.) do total apontado utilizando-se dados 

bibliográficos. 

A espécie de roedor, Akodon montensis, foi exclusivamente registrada para o presente estudo, 

não constando nas listas dos trabalhos secundários compilados. Todas as demais espécies 

identificadas foram também confirmadas para uma ou mais referências consultadas na 

literatura. 

QUADRO 5.4.3.5 

DADOS SECUNDÁRIOS DA MASTOFAUNA PARA A REGIÃO DO ESTUDO 

TÁXON NOME COMUM PRESENTE ESTUDO 
LITERATURA 

1 2 3 4 5 

CARNIVORA 

Canidae 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará  x     

Lycalopex gymnocercus raposa-do-campo  x     

Cerdocyon thous cachorro-do-mato x x x x x  

Spheotos venaticus* cachorro-vinagre    x   

Procyonidae 

Nasua nasua quati x x  x   

Procyon cancrivorus mão-pelada x x x  x  

Felidae 

Puma concolor onça-parda  x  x   

Herpailurus yagouaroundi gato-mourisco x  x    

Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno  x x x x  

Leopardus pardalis jaguatirica x x  x   

Leopardus wiedii gato-maracajá x    x  

Mustelidae 

Lontra longicaudis lontra  x x x   

Galictis cuja furão  x x  x  

Galictis vittata furão    x   

Eira barbara irara  x  x x  

ARTIODACTYLA 

Cervidae 

Mazama sp. veado    x x  

Mazama nana veado-bororó-do-sul     x  

Mazama americana veado-mateiro   x x   

Continua... 
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QUADRO 5.4.3.5 

DADOS SECUNDÁRIOS DA MASTOFAUNA PARA A REGIÃO DO ESTUDO 

TÁXON NOME COMUM PRESENTE ESTUDO 
LITERATURA 

1 2 3 4 5 

Mazama cf. gouazoubira veado-catingueiro x x     

Tayassuidae 

Dicotyles tajacu (Pecari tajacu) cateto    x   

CINGULATA 

Chlamyphoridae 

Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole-grande     x  

Euphractus sexcinctus tatu-peba  x     

Dasypodidae 

Dasypus septemcinctus tatu-mulita     x  

Dasypus cf. novemcinctus tatu-galinha x x x x x  

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis albiventris gambá-da-orelha-branca    x x x 

Didelphis aurita gambá-da-orelha-preta x   x x x 

Philander opossum cuíca-de-quatro-olhos x      

Monodelphis scalops catita      x 

Gracilinanus microtarsus cuíca x   x x x 

LAGOMORPHA 

Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis tapeti  x  x   

PILOSA 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira  x     

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim  x x    

PRIMATES 

Atelidae 

Alouatta guariba clamitans bugio-ruivo  x     

Cebidae 

Sapajus nigritus macaco-prego    x   

RODENTIA 

Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara  x x x   

Cavia aperea preá x   x x  

Cuniculidae 

Cuniculus paca paca   x x   

Dasyproctidae 

Dasyprocta azarae cutia x x x x x  

Continua... 
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QUADRO 5.4.3.5 

DADOS SECUNDÁRIOS DA MASTOFAUNA PARA A REGIÃO DO ESTUDO 

TÁXON NOME COMUM PRESENTE ESTUDO 
LITERATURA 

1 2 3 4 5 

Echimyidae 

Myocastor coypus ratão-do-banhado    x   

Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara    x   

Erethizontidae 

Coendou spinosus ouriço-cacheiro   x  x  

RODENTIA 

Cricetidae 

Akodon cursor rato-do-chão    x   

Akodon montensis rato-do-chão x      

Oxymycterus sp. rato-do-brejo      x 

Delomys sublineatus rato-do-mato      x 

Delomys dorsalis rato-do-mato      x 

Euryoryzomys russatus rato-do-mato x     x 

Oligoryzomys flavescens rato-do-mato x     x 

Oligoryzomys nigripes rato-do-mato      x 

Scapteromys tumidus rato-d’água     x  

Nectomys squamipes rato-d’água      x 

Sciuridae 

Guerlinguetus brasiliensis caxinguelê x   x x  

Total 52 17 20 13 26 19 11 

Legenda: LITERATURA 1: (HACK ROE et al.:2018) - HACK, R. O. E.; ZANETTE , E. M.; ELTZ, J. S. Composição de mamíferos de médio 
e grande porte da região do cânion do Guartelá, Escarpa Devoniana, Paraná. Bol. Soc. Bras. Mastozool., 83: 146-151, 2018. LITERATURA 
2: (REZINI, 2010) - REZINI, J. A. Atropelamento de mamíferos em rodovias do leste dos estados do Paraná e Santa Catarina, sul do Brasil. 
2010. 60f. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Paraná/UFPR, Curitiba, 2010. LITERATURA 3: (POLIMIX, 2011) - POLIMIX 
CONCRETO LTDA. Estudo Prévio de Impacto Ambiental, Implantação de Unidade de Extração de Calcário Calcítico, Filito e Argila. Município 
de Rio Branco do Sul, PR. 2011. LITERATURA 4: (DIAS, MIKICH. 2006) - DIAS, M.; MIKICH, S. B. Levantamento e Conservação da 
Mastofauna em um Remanescente de Floresta Ombrófila Mista, Paraná, Brasil. Bol. Pesq. Fl., Colombo, n. 52, p.61-78 jan./jun. 2006. 
LITERATURA 5: (UCHÔA, 2006) - UCHÔA, T. 2006. Comunidades dos pequenos mamíferos em dois estágios sucessionais de floresta 
Atlântica e suas implicações à ecologia e conservação. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba.2006. 

5.4.3.8. Mamíferos de médio e grande porte 

Para as duas campanhas foram obtidos 16 registros que contemplaram sete espécies. 

Somando-se os dados primários aos registros de entrevistas com trabalhadores locais foram 

registradas 10 espécies de mamíferos de médio e grande porte (QUADRO 5.4.3.4).  

Em relação à frequência de registros, levando em consideração as espécies confirmadas, 

observa-se que Mazama gouazoubira foi a mais frequente, com aproximadamente 30% do 

total de registros, seguido por Procyon cancrivorus, aproximadamente 20% dos registros. Na 

sequência, C. thous, L. wiedii e N. nasua, representando 12,5%, cada, ao passo que L. 

pardalis e C. aperea ambas significaram 6,25%, em relação ao total de registro (FIGURA 

5.4.3.2). 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 541 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

A análise dos dados sazonais não evidenciou diferença significativa de registros entre as 

estações seca (56,25%) e chuvosa (43,75%). Cavia aperea, Cerdocyon thous e Nasua nasua, 

somente foram registrados durante a estação seca, enquanto que o felídeo Leopardus pardalis 

obteve seu registro apenas para a campanha referente a estação chuvosa (FIGURA 5.4.3.2). 

 

FIGURA 5.4.3.2 – Frequência absoluta e relativa dos mamíferos de médio e grande porte 

registrados de forma primária. 

 

A análise das guildas alimentares das espécies registradas de forma primária e entrevistas 

evidencia que 30% da mastofauna de médio e grande porte das áreas de estudo apresentam 

hábito alimentar carnívoro. Insetívoro/onívoro e Frugívoro/onívoro, corresponderam a 20% 

das espécies. Herbívoros, Frugívoro/herbívoro e Frugívoro/granívoro representaram 10% do 

total, com uma espécie, cada. Esse resultado demostra alta diversidade alimentar das 

espécies presentes nas áreas de estudo (FIGURA 5.4.3.3). 

 

FIGURA 5.4.3.3 – Distribuição de espécies distribuídas pelas guildas alimentares, 

considerando dados primários. 
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A curva de acumulação de espécies para as duas campanhas de campo realizadas leva em 

consideração as espécies amostradas somente por métodos diretos e não usa os dados de 

entrevistas. É possível observar que a curva ainda não tende a estabilização, demonstrando 

ascendência, desse modo inferindo que novas espécies poderão ser confirmadas na área com 

o aumento do esforço amostral. (FIGURA 5.4.3.4). Esse dado é corroborado por meio das 

indicações de outras espécies presentes nas áreas citadas por entrevista, e da análise dos 

dados secundários disponíveis na literatura, onde foram apontadas 34 espécies de médios e 

grandes mamíferos de provável ocorrência para a região de estudo (QUADRO 5.4.3.5).  

O cálculo do estimador Jackknife 1ª Ordem aponta que na área pode haver uma riqueza de 

ao menos 9,7 espécies. Levando em consideração o intervalo de confiança de 95% o 

estimador difere da riqueza observada, estando em conformidade ao intervalo de confiança 

(FIGURA 5.4.3.4). Por outro lado, os resultados das análises dos dados relativos à literatura, 

evidenciam que a mastofauna de médio e grande porte listada no presente estudo, representa 

aproximadamente 20% das espécies esperadas para a região (QUADRO 5.4.3.5). 

 

FIGURA 5.4.3.4 – Curva de acúmulo de espécies contendo a riqueza observada após 10 dias 

de amostragem, acompanhada pelo intervalo de confiança de 95% e estimador de riqueza 

Jackknife 1ª Ordem. 

 

O cálculo do índice de diversidade de Margalef para a compilação dos dados das duas 

campanhas de campo (estação seca e chuvosa), resultou em: Dα = 2,16, evidenciando média 

diversidade (Dα >2<5), para a área amostral. O índice de dominância Simpson de J´= 0,926, 

evidenciando baixa dominância de espécies para as áreas amostrais, ou seja, uniformidade 

na distribuição dos táxons na amostra.  

Apesar de relativamente baixo, os índices de diversidade da mastofauna listada está dentro 

do esperado para a região de estudo, contendo espécies de maior e menor sensibilidade 

ambiental.  
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As FOTOS 5.4.3.30 a 5.4.3.37 apresentam algumas das espécies registradas de por meio de 

dados primários, durante as duas campanhas de diagnóstico da mastofauna para as áreas de 

estudo. 

 

 

  
FOTO 5.4.3.30 – Registro de pegadas de mão-pelada 
(Procyon cancrivorus) durante busca ativa na área 
amostral DCE. Coordenadas: 22J 667.290mE / 
7216383mN. Data: 01/08/2020. 
 
 
 

FOTO 5.4.3.31 –. Registro de pegadas de veado-
catingueiro (Mazama gouazoubira) durante busca 
ativa na área amostral DCE. Coordenadas: 22J 
667.380mE / 7216380mN. Data: 01/08/2020. 

  
FOTO 5.4.3.32 –. Registro de pegadas de veado-
catingueiro (Mazama gouazoubira) durante busca 
ativa na área amostral Saivá. Coordenadas: 22J 
668.493mE / 7.215.457mN. Data: 26/10/2020. 

 

 

FOTO 5.4.3.33 – Registro de pegada de mão-pelada 
(Procyon cancrivorus) durante busca ativa na área 
amostral DCE. Coordenadas: 22J 668.554mE / 
7.215.365mN. Data: 25/10/2020. 
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FOTO 5.4.3.34 –. Fotocaptura de quati (Nasua nasua) 
em armadilha fotográfica TRAPA 06. Coordenadas: 
22J 668.063mE / 7.216.476mN. Data: 06/08/2020. 

FOTO 5.4.3.35 –. Fotocaptura de gato-maracajá 
(Leopardus wiedii) em armadilha fotográfica TRAPA 
05. Coordenadas: 22J 668.137mE / 7.216.239mN. 
Data: 02/08/2020. 

  

FOTO 5.4.3.36 –. Fotocaptura de jaguatirica 
(Leopardus pardalis) em armadilha fotográfica 
TRAPA 08. Coordenadas: 22J 668.360mE / 
7.215.853mN. Data: 26/10/2020. 

FOTO 5.4.3.37 –. Fotocaptura de veado-
catingueiro (Mazama gouazoubira) em armadilha 
fotográfica TRAPA 03. Coordenadas: 22J 
667.596mE / 7.216.273mN. Data: 26/10/2020 

5.4.3.9. Espécies ameaçadas de extinção e/ou endêmicas 

Foram registradas três espécies ameaçadas de extinção (QUADRO 5.4.3.6). Cabe ressaltar 

que, destas, apenas o gato-mourisco (H. yagouaroundi) foi inserido na listagem por meio de 

entrevista, sendo que as demais foram registradas por armadilhas fotográficas. Não foram 

detectadas espécies de médio e grande porte endêmicas nas áreas de estudo. 

QUADRO 5.4.3.6 

MASTOFAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

TÁXON NOME COMUM 
LOCAL DE 
REGISTRO 

CAMPANHAS 
STATUS 

SECA CHUVOSA 

CARNIVORA 

Felidae 

Continua... 
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QUADRO 5.4.3.6 

MASTOFAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

TÁXON NOME COMUM 
LOCAL DE 
REGISTRO 

CAMPANHAS 
STATUS 

SECA CHUVOSA 

Herpailurus yagouaroundi gato-mourisco  En En VU (BR) 

Leopardus pardalis jaguatirica Saivá En Af, En VU (PR) 

Leopardus wiedii gato-maracajá Itacuri Af Af VU (BR, PR) 

Legenda: Af = Armadilha fotográfica, En = Entrevista. Status: Vu – Vulnerável; BR – Brasil; PR – Paraná.  

 

Espécies de carnívoros, principalmente os de topo de cadeia, como felinos, naturalmente 

existem em baixa densidade nos ambientes e utilizam uma vasta área de vida para 

desempenhar suas funções biológicas e ecológicas. Essas espécies são de fundamental 

importância ecológica, pois regulam as populações de suas presas, contribuindo 

significativamente para o equilíbrio ambiental e manutenção da dinâmica dos escossistemas 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2011).  

Considerando todos os registros de mamíferos de médio e grande porte, seguem, abaixo, 

alguns apontamentos de cada espécie registrada: biologia, ecologia, grau de ameaça e 

informações relevantes dos locais em que foram listadas, considerando todo o período do 

levantamento. 

Dentro da ordem Carnivora foram listadas quatro famílias: Canidae, Procyonidae e Felidae. 

Uma espécie de canídeo, Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), foi identificada por meio de 

pegadas na aréa de Saivá e entrevista. O cachorro-do-mato apresenta ampla distribuição pelo 

Brasil, com ocorrência para todos os biomas (CHEIDA et al., 2011). Registrado em áreas 

alteradas e bordas de mata, a sua ocorrência no bioma amazônico é associada a alterações 

antrópicas no espaço. O seu hábito alimentar é onívoro, alimentando-se de insetos, frutos, 

pequenos vertebrados, peixes e carniça (CHEIDA et al., 2011). 

Foram registrados três espécies e um gênero da família Felidae: H. yagouaroundi (gato-

mourisco), L. pardalis (jaguatirica) e L. wiedii. Apenas a primeira espécie citada não foi 

confirmada em campo, enquanto que as duas espécies do gênero Leopardus foram 

fotocapturadas por armadilhas fotográficas nas áreas Saivá e da Mina Filito Itacuri, 

respectivamente. 

O gato-mourisco (H. yagouaroundi) alimenta-se de uma grande variedade de pequenos 

vertebrados como mamíferos, répteis, pássaros, rãs e peixes. Porém, material vegetal e 

artrópodes podem ser encontrados em sua dieta em menor quantidade. Habita áreas próximas 

a córregos, rios e lagos sendo também encontrados em vegetação secundária e ambientes 

antropizados (REIS et al., 2014). O gato-mourisco encontra-se na lista nacional das espécies 

ameaçadas de extinção, classificado sob a categoria vulnerável (VU). No estado do Paraná a 

espécie não é considerada ameaçada de extinção. 

Leopardus pardalis (jaguatirica) ocorre em todos os biomas brasileiros e alimenta-se de 

pequenos mamíferos, em sua maioria, além de aves, anfíbios e répteis. Ameaçada de extinção 

na lista estadual como “vulnerável” (VU) a espécie pode ser encontrada desde ambientes 
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florestados até áreas de vegetação secundária e antropizadas, demonstrando relativa 

plasticidade ecológica.  

Gato-maracajá (L. wiedii) possui ampla distribuição ocorrendo em todos os biomas brasileiros, 

predominantemente associados a ambientes florestais (OLIVEIRA 1988, 2011). 

Morfologicamente possui características semelhantes a L. pardalis (jaguatirica), apesar de 

apresentar menor porte. A espécie se caracteriza por apresentar olhos bem grandes e 

protuberantes, focinho saliente, patas grandes e cauda bastante comprida (OLIVEIRA; 

CASSARO, 2005). Os hábitos são solitários e predominantemente noturnos (OLIVEIRA; 

CASSARO 2005, DI BITTETI et al., 2010), possui grande habilidade arbórea, embora a 

locomoção seja tipicamente pelo chão. Na dieta predominam pequenos mamíferos (roedores 

e marsupiais), mas também inclui mamíferos de médio porte, aves e lagartos. A perda e 

fragmentação de habitats naturais é, sem dúvida, a principal ameaça às populações de L. 

wiedii no Brasil (OLIVEIRA; CASSARO 2005). A espécie é classificada como vulnerável a 

extinção no âmbito nacional e estadual e foi registrada no presente estudo por armadilhamento 

fotográfico na área da Mina Filito Itacuri.  

Apesar de relativamente comuns em sua área de distribuição o Procyon cancrivorus, mão-

pelada, é um dos mamíferos carnívoros menos estudados, as pesquisas sobre sua ecologia 

e biologia ainda são escassos. Ocorrem em toda a América Latina, leste da Costa Rica e Peru 

até o Uruguai. É uma espécie principalmente noturna, sendo bons escaladores e nadadores 

(EMMONS; FEER 1997; YANOSKY; MERCOLLI 1993), sua ocorrência é comum em áreas de 

floresta associada à corpos d’água (MICHALSKI; PERES 2005). Considerado onívoro, sua 

dieta consiste de crustáceos (caranguejos), frutos, insetos e outros artrópodes e vertebrados 

como mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios (GATTI et al., 2006; DOS SANTOS; HARTZ, 

1999). Seu registro para a área de estudo foi confirmado no DCE e se deu por meio de 

entrevistas e pegadas. 

Nasua nasua, o quati, foi registrado por entrevistas e armadilhamento fotográfico para o 

presente estudo na área amostral Itacuri. É um carnívoro de ampla distribuição na América do 

Sul, ocorrendo em todos os biomas brasileiros, sendo suas populações abundantes na maior 

parte dos locais onde ocorre. Utiliza uma ampla variedade de habitats com cobertura florestal, 

incluindo florestas decíduas, semidecíduas e ombrófilas, florestas nebulares e de galeria, 

chaco xérico, cerrado e florestas secas (GOMPPER; DECKER 1998), são onívoros, 

apresentando bastante plasticidade alimentar. Frutos e invertebrados são a base de sua dieta, 

mas em locais com abundância de alimentos de origem antrópica, como lixeiras e 

comedouros, podem passar a se alimentar principalmente destes itens (SANTOS; BEISIEGEL 

2006; HEMETRIO 2007). Além da perda de habitat, a espécie sofre com a pressão de caça, 

incluindo retaliação e conflitos com a população humana.  

O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) o único cervídeo registrado no presente estudo, 

confirmado por armadilhamento fotográfico, pegadas e entrevista nas áreas de Saivá e DCE. 

No Brasil é encontrado em todos os biomas. Alimenta-se de folhas, flores, frutos, brotos, 

herbáceas e frutos, sendo comumente encontrada em áreas alteradas e bordas de vegetação 

(REIS et al., 2014). 

O tatu-galinha (D. novemcinctus) possui ampla distribuição mundial ocorrendo desde o 

extremo sul dos Estados Unidos até a Argentina. No Brasil é encontrado em todos os estados 

(MIRANDA et al., 2009, REIS et al., 2014). Pode ser encontrado em todos os ambientes de 

sua distribuição, variando de florestas a áreas agrícolas. Sua alimentação é onívora, sendo 
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composta por invertebrados, vertebrados de pequeno porte, material vegetal, ovos e carniça 

(MIRANDA et al., 2009, REIS et al., 2014). A espécie foi registrada na área de estudo, apenas 

por entrevistas. 

Entre os roedores de médio porte, foram registradas duas famílias Caviidae e Dasyproctidae, 

onde se inserem as seguintes espécies: preá (Cavia aperea) e a cutia (Dasyprocta azarae), 

respectivamente. Os preás (Cavia spp.), possuem hábito terrestre e habitam borda de mata 

em áreas de Mata Atlântica e formações em proximidade de cursos d’água. Constroem seus 

ninhos em moitas de gramíneas (REIS et al., 2006). As espécies de Dasyprocta spp. têm 

habito terrestre e se alimentam de frutas, sementes, raízes e plantas suculentas, com 

distribuição associada a cursos d’água são diurnas e crepusculares (REIS et al., 2006). 

Acumulam alimentos em diversos locais de sua área de vida denotando a importância do 

gênero na dispersão e dinâmica florestal (REIS et al., 2006). Para preá foram obtidos registros 

primários no entorno da região da Mina Argila 853, enquanto cutia listada apenas por 

entrevistas. 

5.4.3.10. Mamíferos de pequeno porte 

Para as duas campanhas de campo foram registrados 26 indivíduos contemplando sete 

espécies, distribuídas em duas ordens e três famílias. Para a metodologia de entrevistas com 

trabalhadores locais foram citadas duas espécies confirmadas em campo, Guerlinguetus 

brasiliensis (caxinguelê) e Didelphis albiventris (gambá-de-orelha-branca) (QUADRO 5.4.3.4). 

Para a primeira campanha realizada durante a estação seca (julho/agosto – 2020) foram 

registradas cinco espécies de mamíferos de pequeno porte, distribuídas em duas ordens e 

três famílias. Duas espécies foram confirmadas por armadilhamento fotográfico, duas por 

captura em armadilhas tipo Sherman, outras duas por captura em armadilha tipo Pitfall e duas 

por entrevistas.  

Durante a segunda campanha de campo, estação chuvosa (out/ 2020), foram registradas 

quatro espécies distribuídas em duas ordens e duas famílias. Duas espécies foram 

constatadas por armadilhamento fotográfico, duas por captura em armadilha tipo Pitfall, uma 

por captura em armadilhas tipo Sherman e uma por entrevistas. 

A análise da frequêcia de capturas (registros) evidenciou a espécie D. aurita, como sendo a 

espécie mais frequente representando 50,0% (n=13) da amostragem, seguido por A. 

montensis com 23,0% (n=6) do total de registros. As espécies G. brasiliensis e O. flavescens, 

ambas obtiveram 7,69% (n=2 ) dos registros, enquanto que G. microtarsus, P. opossum e 

E.russatus, obtiveram os menores números de registros n=1; sendo cada uma delas 

representada por 3,84% do total da amostra (FIGURA 5.4.3.5). 

Em relação à amplitude sazonal, a campanha realizada na estação chuvosa (2020), obteve 

maior sucesso de registros com 53,84% do total, não representando diferença significativa 

das amostragens entre estações (FIGURA 5.4.3.5). 
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FIGURA 5.4.3.5 – Frequência absoluta e relativa dos pequenos mamíferos registrados de 

forma primária para as áreas de estudo. 

 

 

A curva de acúmulo de espécies para as duas campanhas realizadas leva em consideração 

as espécies amostradas somente por dados primários. É possível observar que a curva, ainda 

que tendencie a estabilização ainda demonstra ascendência, inferindo que novas espécies 

poderão ser confirmadas na área com o aumento do esforço amostral (FIGURA 5.4.3.6). Esse 

dado é corroborado por meio da análise dos dados secundários, disponíveis na literatura, onde 

foram apontadas 18 espécies de pequenos mamíferos com provável ocorrência para a região 

de estudo (QUADRO 5.4.3.5). 

O cálculo do estimador Jackknife 1ª Ordem aponta que na área pode haver uma riqueza de 

ao menos 10,6 espécies. Levando em consideração o intervalo de confiança de 95% o 

estimador difere da riqueza observada, estando em conformidade ao intervalo de confiança 

(FIGURA 5.4.3.6). Por outro lado, a representatividade da fauna de pequenos mamíferos 

registrados para as áreas de amostragem, quando comparado aos dados da literatura, 

representam, aproximadamente, 40% da listagem regional (QUADRO 5.4.3.5). 
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FIGURA 5.4.3.6 – Curva de acúmulo de espécies contendo a riqueza observada após 10 dias 

de amostragem acompanhada pelo intervalo de confiança de 95% e estimador de riqueza 

Jackknife 1ª Ordem. 

 

 

O cálculo do índice de diversidade de Margalef para a compilação dos dados das duas 

campanhas de campo (estação seca e chuvosa) resultou em Dα = 1,84, evidenciando baixa 

diversidade (Dα <2), para a área amostral. O índice de dominância de Simpson foi de 0,68 

inferindo a dominância de registros de algumas espécies em detrimento a outras, esse valor 

pode ser explicado pelo alto número de capturas do gambá-da-orelha-branca que representou 

50,0% do total de registros (FIGURA 5.4.3.5). 

Apesar dos baixos índices de diversidade a mastofauna listada está dentro do esperado para 

a região de estudo, contendo espécies de maior e menor sensibilidade ambiental. A aplicação 

de maior esforço amostral, no entanto, poderá acrescentar novas espécies, aumentando, 

assim a diversidade da lista obtida. 

As FOTOS 5.4.3.38 a 5.4.3.46 apresentam algumas das espécies registradas de por meio de 

dados primários, durante as duas campanhas de diagnóstico da mastofauna para as áreas de 

estudo. 
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FOTO 5.4.3.38 –. Fotocaptura de gambá-da-orelha-
preta (Didelphis aurita) em armadilha fotográfica 
TRAPA 07 instalada na área de estudo. Coordenadas: 
22J 668.154mE / 7.214.620mN. Data: 02/08/2020. 

FOTO 5.4.3.39 –. Fotocaptura de esquilo 
(Guerlinguetus brasiliensis) em armadilha fotográfica 
TRAPA. Coordenadas: 22J 668.137mE / 
7.216.239mN. Data: 31/07/2020. 

  
FOTO 5.4.3.40 –. Registro de pequeno mamífero 
cuíca-de-quatro-olhos (Philander opossum), 
capturado em armadilha tipo Sherman, M2/ Itacuri. 
Coordenadas: 22J 668.056mE / 7.216.145mN. Data: 
31/07/2020. 

FOTO 5.4.3.41 –. Registro de pequeno mamífero rato-
do-chão (Akodon montensis), capturado em 
armadilha tipo Pitfall, AIQ2/ Itacuri. Coordenadas: 22J 
668.120mE / 7.216.164mN. Data: 31/07/2020. 

  

FOTO 5.4.3.42 –. Registro de pequeno mamífero 
cuíca (Gracilinanus microtarsus), capturado em 
armadilha tipo Pitfall, AIQ1/ DCE. Coordenadas: 22J 
667.254mE / 7.216.419mN. Data: 03/08/2020. 

FOTO 5.4.3.43 –. Registro de pequeno mamífero rato-
do-chão (Akodon montensis), capturado em 
armadilha tipo Pitfall, AIQ1/ DCE Coordenadas: 22J 
667.254mE / 7.216.419mN. Data: 25/10/2020. 
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FOTO 5.4.3.44 –. Rato-do-chão (Oligoryzomys 
flavescens) capturado em Pitfall, AIQ2/ Itacuri. 
Coordenadas: 22J 668.120mE / 7.216.164mN. 
Data: 25/10/2020. 

FOTO 5.4.3.45 –. Fotocaptura de rato-do-mato 
(Euryoryzomys russatus) em armadilha 
fotográfica. Coordenadas: 22J 666.908mE / 
7.215.073mN. Data: 27/10/2020. 

 

 

FOTO 5.4.3.46 –. Fotocaptura de gambá-da-
orelha-preta (Didelphis aurita) em armadilha 
fotográfica TRAPA 08. Coordenadas: 22J 
668.360mE / 7.215.853mN. Data: 25/10/2020. 

5.4.3.11. Espécies ameaçadas de extinção e/ou endêmicas 

Durante as duas campanhas de campo, não houve registros de espécies de pequenos 

mamíferos ameaçados, por outro lado, foram registradas três espécies endêmicas do bioma 

Mata Atlântica, sendo elas: os marsupiais D. aurita (gambá-da-orelha-preta) e G. microtarsus 

(cuíca) e o roedor E. russatus (rato-do-mato), (QUADRO 5.4.3.7). 

QUADRO 5.4.3.7 

MASTOFAUNA ENDÊMICA 

TÁXON NOME COMUM LOCAL DE REGISTRO 
CAMPANHA 

STATUS 
SECA CHUVOSA 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis aurita gambá-da-orelha-preta Itacuri, DCE Af, En Af, En MA 

Continua... 
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QUADRO 5.4.3.7 

MASTOFAUNA ENDÊMICA 

TÁXON NOME COMUM LOCAL DE REGISTRO 
CAMPANHA 

STATUS 
SECA CHUVOSA 

Gracilinanus microtarsus cuíca Saivá Pt  MA 

RODENTIA 

Cricetidae 

Euryoryzomys russatus rato-do-mato Saivá  Af MA 

 

A presença de espécies endêmicas em determinada área denota a importância da 

conservação dos habitats que abrigam esses táxons, pois, por serem exclusivos desses 

ambientes são mais sensíveis a alterações ambientais. Dessa forma, modificações desses 

habitas podem ocasionar na diminuição das populações e extinções locais, descaracterizando 

o ecossistema e interferindo na qualidade ambiental.  

Seguem abaixo alguns apontamentos de cada espécie de pequeno mamífero registrada 

considerando todo o período do levantamento. 

Foram registradas três espécies da família Didelphidae na área investigada, a saber: Didelphis 

aurita, Philander opossum e Gracilinanus microtarsus. 

Didelphis aurita (gambá) foi registrado em armadilhas fotográficas durante as duas 

campanhas nas áreas da Mina Itacuri e DCE. A espécie é onívora, podendo ser encontrada 

em ambientes abertos, florestados e centros urbanos. Em ambiente urbano pode se alimentar 

de restos de alimentos em lixo, aves domésticas, como galinhas, e frutas oferecidas pela 

arborização urbana (MAMEDE; ALHO, 2008). A espécie não corre risco de extinção seja em 

âmbito nacional ou estadual, e pode ser considerada dispersora de sementes, principalmente 

de espécies pioneiras (REIS et al., 2014). Vale ressaltar que D. aurita apesar de endêmica do 

bioma Mata Atlântica (PAGLIA et al., 2012), é encontrada em abundância em suas áreas de 

ocorrência (REIS et al., 2014).  

Philande opossum, conhecida como cuíca-de-quatro-olhos, possui duas manchas claras 

sobre os olhos, características das espécies do gênero. Sua dieta é classificada como 

insetívora/ onívora e possuem habito predominantemente terrestre (REIS et al., 2006). 

Estudos relacionados a biologia e ecologia dessa espécie ainda são escassos. Sua captura 

foi em sherman instalada na região da Mina Itacuri. 

Gracilinanus microtarsus, cuíca, é um marsupial de pequeno porte, com comprimento da 

cabeça e corpo entre 81 e 129 cm e peso corporal entre 12 e 52 g (REIS et al., 2006). No 

Brasil essa espécie se distribui nas regiões Sudeste e Sul, do estado de Minas Gerais ao Rio 

Grande do Sul (JAKSIC et al., 1999). Não há informações precisas sobre sua dieta classificada 

como insetívora/ onívoro. Habita florestas primárias e secundárias, contínuas ou 

fragmentadas, explorando dossel, sub-bosque e solo, apresentando, contudo, preferência 

significativa pelo estrato arbóreo (REIS et al., 2006).  Seu registro ocorreu por meio de captura 

em pitfall trap na região da Mina Saivá. 

O pequeno roedor G. brasiliensis (caxinguelê) possui hábito arborícola, no entanto, 

ocasionalmente deslocam-se no chão (OLIVEIRA; BONVICINO, 2011). Exibr hábito alimentar 
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herbívoro tendo sua dieta basicamente formada por frutos, sementes, fungos, folhas e flores. 

Podem ser encontrados em diversos ambientes, de florestas preservadas até em parques 

urbanos (MIRANDA et al., 2009), O caxinguelê foi citado em entrevista e confirmado de forma 

primária por armadilhamento fotográfico durante a primeira campanha na área de Itacuri. 

Para a família Cricetidae, foram confirmadas três espécies, sendo Akodon montensis (rato-

do-mato), Euryoryzomys russatus e Oligoryzomys nigripes (rato-do-mato), capturadas nas 

áreas amostrais. Algumas espécies desses gêneros são comuns em todos os ambientes de 

sua ocorrência, desde vegetações nativas conservadas até ambientes antropizados 

(OLIVEIRA; BONVICINO, 2011). Pequenos roedores são, de forma geral, importantes na 

dinâmica florestal devido ao seu portencial de dispersão de sementes, predação de plântulas 

e controle de pequenos invertebrados. 

 

5.4.3.12. Espécies domésticas/ exóticas 

Além da fauna silvestre, a aplicação das metodologias registrou fauna doméstica no interior 

dos fragmentos de vegetação nativa. Animais domésticos, como cães e gatos, podem 

transmitir inúmeras doenças para animais da fauna nativa (GARCIA; CALDERÓN; 

FERREIRA, 2012). Os cães podem vitimar, perseguir, perturbar e causar deslocamento de 

animais nativos, o que acaba gerando alto estresse a esses animais, podendo resultar em 

complicações seguida de óbito, mesmo quando não são capturados diretamente. Cães 

domésticos podem ainda hibridar com espécies de canídeos selvagens e atuar como 

competidores de vários predadores nativos (OLIVEIRA et al. 2008; HUGHES; MACDONALD, 

2013; RANGEL; NEIVA, 2013) (FOTO 5.4.3.47 e 5.4.3.48). 

 

  

FOTO 5.4.3.47 –. Registro de cachorro-
doméstico em área de vegetação nativa 
secundária Armadilha fotográfica TRAPA 04 
instalada na área de estudo, Itacuri. 
Coordenadas: 22J 668.080mE / 7.216.177mN. 
Data: 31/07/2020. 

FOTO 5.4.3.48 –. Registro de caprinos em área 
de vegetação nativa, fotocapturado por 
armadilha fotográfica TRAPA 07 instalada na 
área de estudo, SAIVÁ. Coordenadas: 22J 
668.154mE / 7.214.620mN. Data: 31/07/2020. 
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5.4.3.13. Considerações finais sobre a mastofauna 

Foram registradas 17 espécies de mamíferos silvestres, destas, 14 foram confirmados em 

campo por meio de dados primários. Três espécies ameaçadas de extinção foram registradas, 

sendo duas confirmadas através de registro primário e uma por entrevistas. Três espécies são 

classificadas como endêmicas do bioma Mata Atlântica. 

Toda área amostral, considerando todas as poligonais minerárias em estudo, é composta pela 

mesma formação de vegetação secundária, em menor ou maior grau de preservação. Esses 

remanescentes de vegetação são importantes refúgios para a mastofauna encontrada na 

região que necessita de ambientes florestais para sua ocorrência. 

A área de estudo abriga uma fauna de mamíferos silvestres, em sua maioria, de hábitos 

generalistas, porém o registro de felinos, como jaguatirica e gato-do-mato-maracajá, indica 

que esta região ainda mantém uma estrutura diversificada, por contemplarem diversos hábitos 

alimentares. Estas espécies são consideradas “espécies chaves” por atuarem como 

reguladoras do ecossistema por meio do controle de presas, atuando concomitantemente na 

diminâmica florestal (PRIMACK; RODRIGUES, 2001) podem ser assim classificadas como 

espécies chaves devido ao seu hábito carnívoro.  

Apesar da região do empreendimento se encontrar em áreas com sinais de antropização, 

situando-se nos arredores de áreas urbanas e povoamentos periféricos, as espécies de 

mamíferos registradas na região são principalmente de hábito noturno, o que pode favorecer 

sua permanência mesmo em áreas com distúrbios. Assim, sugere-se que durante a ampliação 

e a operação do empreendimento sejam considerados controles nas atividades minerárias a 

fim de não interferir sobremaneira nos períodos de atividades dos mamíferos silvestres. 

5.4.4. Invertebrados terrestres (vetores e abelhas) 

O filo Arthropoda concentra cerca de 92% das espécies animais do planeta e compõem a 

maior parte da biomassa animal, desempenhando funções-chave em qualquer ecossistema 

terrestre. A grande diversidade e importância ecológica dos artrópodes terrestres 

proporcionam dados fundamentais para subsidiar o monitoramento de intervenções em 

ambientes naturais.  

As moscas e mosquitos, classificados dentro da ordem Diptera, constituem uma das maiores 

ordens de insetos e seus representantes são abundantes em número de indivíduos e espécies 

em quase todos os lugares (BORROR; TRIPLEHORN; JOHNSON, 1992). As larvas dos 

dípteros ocorrem em diversos habitats, mas a maioria é encontrada na água, em rios, lagoas, 

lagos, poças temporárias, água salobra e salina. Os adultos alimentam-se de diversos líquidos 

de plantas ou animais e alguns são hematófagos (BORROR; TRIPLEHORN; JOHNSON, 

1992). Por este motivo, alguns subgrupos de mosquitos hematófagos podem servir como 

vetores de organismos patógenos e de parasitas (vírus, protozoários e vermes) que causam 

doenças em ser humano. Tais grupos estão representados principalmente pelas famílias de 

mosquitos Culicidae e Psycodidae, dentre outras menos abundantes. A transmissão de tais 

doenças depende da presença e distribuição das espécies de mosquitos vetores e das 

interações ecológicas entre os animais reservatórios e os hospedeiros de parasitas e 

patógenos. 
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As abelhas são insetos da ordem Hymenoptera caracterizados pela presença de modificações 

adaptadas para coleta e transporte de pólen, o que as diferencia de vespas e formigas. Outra 

caraterística do grupo é seu distinto hábito alimentar, que consiste na coleta de recursos florais 

para sua nutrição e também no cuidado alimentar de suas larvas (SILVEIRA; MELO; 

ALMEIDA, 2002). As abelhas desempenham um papel fundamental na manutenção dos 

ecossistemas florestais, na economia e na sociedade, principalmente por serem polinizadoras 

da vegetação nativa e de bosques de fruticultura e outros cultivos. Apesar desse fato, observa-

se a diminuição do tamanho de populações de abelhas nas regiões tropicais, sendo aceitas 

hipóteses de que a perda e fragmentação de habitat, a introdução de espécies exóticas e 

práticas agrícolas irracionais sejam as causas desse declínio (KEVAN; PHILLIPS 2001). 

Estima-se que no Brasil existam mais de 3000 espécies de abelhas nativas, com a ocorrência 

de cinco famílias, as que congregam grupos de espécies sociais e também famílias de 

espécies de abelhas solitárias. As abelhas nativas do Brasil, por possuírem o ferrão atrofiado, 

são chamadas de abelhas sem ferrão, com exceção das mamangavas (tribos Bombini e 

Xylocopini). Desta maneira, os problemas de saúde pública causados por envenenamento por 

picadas são causados pela espécie Apis Mellifera, introduzida no país para a produção de 

mel. 

Assim, o objetivo do presente estudo foi relatar a ocorrência de espécies de insetos com 

relevante importância epidemiológica e ecológica dentro da região de abrangência das áreas 

de estudo, no município de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. O estudo foi realizado 

com base no levantamento de dados primários através de coletas de espécimes e através do 

levantamento de dados secundários, provenientes da literatura científica especializada, assim 

como de catálogos de coleções biológicas. 

5.4.4.1. Material e Métodos 

 Coleta de dados 

Para a coleta de dados primários foram realizadas duas campanhas de campo, com dois 

biólogos coletores, aplicando diferentes métodos de coleta. A primeira campanha de campo 

foi realizada entre os dias 30 de julho a 03 de agosto de 2020 e a segunda campanha foi 

realizada entre os dias 19 a 23 de outubro de 2020. Foram demarcados seis pontos de 

amostragem na área da ampliação da Mina Saivá (Ponto ENT 3 e Ponto ENT 4), Mina Argila 

853 (Ponto ENT 6) e na área destinada como Depósito Controlado de Estéril do 

empreendimento (Pontos ENT 1, Ponto ENT 2 e Ponto ENT 5).  

A coleta de insetos vetores foi aplicada visando os mosquitos de interesse médico sanitário 

da família Culicidae, sendo realizada com armadilha luminosa (tipo shannon modificada). A 

armadilha consiste em uma estrutura de tecido branco para onde dípteros são atraídos pela 

luz de um lampião a gás (100 velas) e pela presença do coletor servindo como isca (LOPES, 

2002) (FOTO 5.4.4.1). Este método foi aplicado entre às 18:00h e 22:00h. Os mosquitos 

capturados foram transferidos para tubos letais com acetato de etila e acondicionados em 

frascos etiquetados para posterior preparação em alfinetes, desidratação e identificação das 

espécies em laboratório. A armadilha foi aplicada por duas horas em cada ponto de coleta. 

A amostragem de abelhas foi feita através de captura ativa com rede entomológica 

(SAKAGAMI; LAROCA; MOURE, 1967) e de iscas aromáticas. A captura ativa com rede 
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entomológica consiste em percorrer trilhas e estradas em bordas de matas e capoeiras (FOTO 

5.4.4.2), durante o período mais quente do dia (entre 13h e 15h), com observação de plantas 

floridas durante um período de 10 minutos (considerando cada planta florida como uma 

unidade amostral), sendo capturadas as abelhas avistadas visitando as flores (com exceção 

das abelhas africanizadas Apis mellifera). Este método não é aplicado dentro de áreas de 

floresta devido a estes ambientes apresentarem poucas flores ao alcance dos coletores. 

Dessa forma, em cada campanha, um trecho de cerca de 500 m foi percorrido dentro de cada 

área de influência do empreendimento, considerando o depósito de estéril, a Mina Saivá e 

MinaArgila 853. A coleta com iscas aromáticas consiste em pendurar na vegetação um 

chumaço de algodão embebido em essências artificiais (eucaliptol, vanilina, eugenol), visando 

atrair abelhas, as quais são capturadas com redes entomológicas.  

As abelhas capturadas foram transferidas para tubos letais com acetato de etila, em seguida 

acondicionadas em frascos etiquetados, mantidos em congelador. Posteriormente os 

espécimes coletados foram montados e desidratados em laboratório e separados 

preliminarmente em morfotipos com uso de microscópio estereoscópico. A determinação das 

abelhas foi realizada pela especialista M.Sc. Letícia Vanessa Graf (UFPR). 

QUADRO 5.4.4.1 

PONTOS DE AMOSTRAGEM DA ENTOMOFAUNA 

PONTO TIPO DE AMOSTRAGEM COORDENADAS UTM (ZONA 22J) 

ENT 1 Iscas/Armadilhas 667354 mE 7216440 mN 

ENT 2 Iscas/Armadilhas 667683 mE 7216343 mN 

ENT 3 Iscas/Armadilhas 668237 mE 7216240 mN 

ENT 4 Iscas/Armadilhas/Rede 668305 mE 7215897 mN 

ENT 5 Rede entomológica 667497 mE 7215711 mN 

ENT 6 Iscas/Armadilhas/Rede 667848 mE 7214060 mN 

 

 

  

FOTO 5.4.4.1 – Armadilha noturna (shannon 
modificada) para coleta de mosquitos vetores 
dentro de floresta. 

FOTO 5.4.4.2 – Coleta através do método de 
busca ativa com rede entomológica. 
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5.4.4.2. Resultados e discussão 

 Mosquitos de interesse médico sanitário 

Foram encontrados 29 mosquitos, da família Culicidae, de interesse médico sanitário, 

representados por cinco espécies. Apenas o ponto ENT 1, ENT 3 e ENT 6 tiveram capturas, 

sendo que a espécie de maior abundância na primeira campanha de coleta foi 

Anopheles (Kerteszia) cruzii, enquanto que na segunda campanha a espécie Aedes 

(Ochlerotatus) scapularis foi a mais abundante (QUADRO 5.4.4.2). 

A região estudada apresenta vales com florestas úmidas associadas a áreas degradadas, 

cercadas por áreas de uso rural. Tais ambientes fornecem uma variedade de tipos de 

criadouros (acúmulo de água temporário, perene, em vegetação, poças temporárias e 

recipientes artificiais), propiciando a proliferação de espécies de mosquitos com potencial para 

servirem como vetores de arbovírus causadores de encefalites, febre amarela e febres 

hemorrágicas em humanos, como os mosquitos do gênero Aedes, Haemagogus e 

Psorophora, e também de plasmódios causadores de malária, transmitidos pelos mosquitos-

prego, do gênero Anopheles.  

O mosquito-prego, da espécie A. cruzii (FOTO 5.4.4.4), foi registrado em maior quantidade no 

ponto ENT 3, na área de influência direta da Mina Saivá, com presença de vegetação florestal. 

Esta espécie é conhecida por ser o vetor primário de Malária em humanos no bioma Mata 

Atlântica e por utilizar a água acumulada em bromélias para oviposição e desenvolvimento da 

larva. A região do Vale do Ribeira, na qual se insere o município de Rio Branco do Sul, 

apresenta ocorrência de malária autóctone verificada em estudos feitos em municípios 

paulistas (LAPORTA et al. 2011) que fazem fronteira com os municípios de Adrianópolis e 

Cerro Azul, apontando para a necessidade de pesquisas e acompanhamento das autoridades 

de saúde pública, uma vez que o aumento das alterações em florestas e circulação de pessoas 

em áreas de ocorrência de vetores pode agravar o ciclo de transmissão de malária, como 

ocorreu no oeste do Paraná nas últimas décadas (CROSSA et al., 2017).  

Os mosquitos das espécies Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus (FOTO 5.4.4.5) e 

Haemagogus janthinomys foram apontados como os principais vetores dos surtos de febre 

amarela entre 2015 e 2018 no Brasil (ABREU, et al. 2019), sendo que no presente trabalho 

apenas H. leucocelaenus foi registrado, em pontos com presença de vegetação florestal, na 

área de influência direta da ampliação do Depósito Controlado de estéril e da Mina Saivá. 

Esses mosquitos são distintos dos demais por possuírem o corpo coberto por escamas 

metálicas. São restritos aos hábitats de florestas, onde colocam seus ovos na água acumulada 

em cavidades de troncos ou outros recipientes naturais. Sua maior proliferação está associada 

à estação chuvosa. 

O mosquito Aedes scapularis foi registrado em maior número no ponto ENT 6, na área da 

Mina Purkot, que é composta por pasto abandonado e vegetação secundária. Sabe-se que 

essa espécie pode carregar diversos arbovírus incluindo o da febre amarela, porém, tendo 

uma participação menos relevante para a transmissão dessa doença. Ocorrem em florestas 

secundárias, áreas degradadas e plantações, com maior abundância durante a estação 

chuvosa, tendo a preferencia por depositar seus ovos em poças rasas e temporárias no solo 

ou valetas (incluindo água acumulada em pegadas de animais e nos sulcos de pneus em 

estradas de terra). 
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QUADRO 5.4.4.2 
ESPÉCIES DE CULICIDAE POR PONTOS DE COLETA 

SUBFAMÍLIA TRIBO TÁXON 
INDIVÍDUOS 

ENT 1 ENT 3 ENT 6 

Anophelinae  Anopheles (Kerteszia) cruzii   5 

  Anopheles sp. 1 1 1 

Culicinae Aedini Aedes (Ochlerotatus) scapularis 2  11 

  Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus 1 1  

 Culicini Culex sp. 4  2 

 

  

FOTO 5.4.4.3 – Mosquito Aedes scapularis FOTO 5.4.4.4 – Mosquito-prego, gênero 
Anopheles. 

 

FOTO 5.4.4.5 – Mosquito Haemagogus 
leucocelaenus 

 

 Dados secundários 

O levantamento de dados regionais, com base na bibliografia disponível, sobre mosquitos 

(Culicidae) vetores (BARBOSA; NAVARRO-SILVA; CALADO, 2003; IRCHGATTER et al. 

2014; LAPORTA et al. 2011; TAIPE-LAGOS; NATAL, 2003; TISSOT; NAVARRO-SILVA, 

2004) de provável com ocorrência para as áreas de influencia direta e indireta do 

empreendimento resultou em 22 espécies (QUADRO 5.4.4.3). Foram consideradas as 
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espécies registradas em áreas com o mesmo tipo de subformação florestal do bioma Mata 

Atlântica que estão presentes no município de Rio Branco do Sul. 

QUADRO 5.4.4.3 

ESPÉCIES DE MOSQUITOS VETORES DA FAMÍLIA CULICIDAE DA REGIÃO 

SUBFAMÍLIA TRIBO TÁXON 

Anophelinae  

Anopheles. (Kerteszia) cruzii 
Anopheles. (Kerteszia) bellator 

Anopheles. (Nyssorhynchus) marajoara 
Anopheles (Nyssorhynchus) strodei 

Culicinae Aedini Aedeomyia (A.) squamipennis 

  Aedes (S.) albopictus 

  Haemagogus (Conopostegus) leucocelaenus 

  Psorophora (Janthinosoma) ferox 

  Aedes (O.) fluviatilis 

  Aedes (O.) scapularis 

  Aedes (O.) serratus 

 Culicini Culex (C.) acharistus 

  Culex (C.) grupo coronator 

  Culex (Culex) declarator 

 Mansonini Coquillettidia (R.) venezuelensis 

  Mansonia (M.) fonsecai 

  Mansonia (M.) pessoai 

  Mansonia (M.) titillans 

  Mansonia (M.) wilsoni 

 Sabethini Limatus durhami 

  Trichoprosopon pallidiventer 

  Wyeomyia (P.) quasilongirostris 

Fonte: BARBOSA; NAVARRO-SILVA; CALADO, 2003, TAIPE-LAGOS; NATAL, 2003; TISSOT; SILVA, 2004. 

5.4.4.3. Abelhas 

A amostragem de abelhas resultou na coleta de 40 indivíduos pertencentes às famílias Apidae, 

Halictidae e Megachilidae, com uma riqueza alcançada de 20 espécies (QUADRO 5.4.4.4). 

Apenas o método de captura ativa com rede entomológica obteve resultados, não havendo 

capturas por iscas aromáticas. As áreas de borda e capoeira com maior concentração de 

flores foram as que apresentaram a maior riqueza de abelhas, devido à abundância de 

recursos alimentares (néctar e pólen) e ao método de amostragem ser mais eficiente nestas 

condições. A presença de espécies que utilizam o dossel da floresta, ou possuem hábito 

noturno, apenas pode ser registrada com o uso de métodos de coleta específicos, aplicados 

ao longo dos diferentes habitats em diferentes períodos e estações do ano. 

Neste estudo, a tribo Meliponini foi a mais especiosa e abundante, com 11 indivíduos e seis 

espécies coletadas, seguida pela tribo Augochlorini, com cinco indivíduos e cinco espécies. 

As abelhas nativas possuem um papel ecológico fundamental para a manutenção de florestas, 

sendo responsáveis pela polinização de 40% a 90% de espécies de árvores brasileiras 
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(INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, 2009). Dentre as centenas de espécies de provável 

ocorrência para a região do empreendimento, as abelhas da tribo Meliponini, chamadas 

popularmente de “abelhas nativas sem ferrão”, são eusociais, constroem colmeias e algumas 

espécies são famosas por serem utilizadas para produção comercial de mel. As espécies 

desse grupo são as que possuem maior dependência de áreas florestais para nidificar, 

especialmente as que usam os recursos espaciais como os ocos em troncos de árvores de 

grande porte (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002). 

Além de possuírem importância ecológica, os meliponíneos também contribuem indiretamente 

para a produção agrícola. Estudos recentes têm demostrado que a presença desse tipo de 

abelha nas áreas produtoras de café e outras culturas aumentam a produtividade, tamanho e 

retenção de frutos, chegando a ocorrer entre 7% a 56 % de incremento na produtividade nas 

plantas visitada por meliponíneos (SCHUHLI; MACHADO, 2014). 

A espécie com maior abundância na amostragem foi Paratrigona subnuda (Meliponini) (FOTO 

5.4.4.10). São abelhas mansas, de tamanho pequeno, conhecidas pelo nome comum de Jataí-

da-Terra. Fazem ninhos subterrâneos, utilizando cavidades no solo. São comumente 

encontradas em flores do extrato baixo da vegetação, mas são capazes de utilizar o extrato 

superior da vegetação quando há recursos alimentares em plantas com floração em massa 

(RAMALHO, 2004). 

As abelhas das tribos Augochlorini (FOTO 5.4.4.9), a segunda mais abundante, em sua 

maioria possuem coloração metálica, podem nidificar no solo e até em madeira em 

decomposição. A maioria das espécies tem comportamento solitário, mas há espécies que 

vivem em grupo ou são eusociais primitivas (SILVEIRA; MELO; ALMEIDA, 2002). 

O baixo número de indivíduos coletados durante o estudo provavelmente se deve ao fato da 

amostragem ter sido realizada no período de inverno e da ocorrência de estiagem prolongada 

no ano de 2020, o que tem grande influência na atividade e reprodução de insetos (ALVES-

DOS-SANTOS, 2007; LOPES, 2002). As abelhas têm sua atividade de forrageio e locomoção 

influenciados negativamente pela menor oferta de recursos florais, temperaturas baixas e 

menor incidência solar, o que diminui as chances de coleta. Apesar da quantidade de dados 

de ocorrência de espécies de abelhas não ter sido expressivo, foi possível observar o potencial 

das áreas florestais de servirem como habitat e local de nidificação de abelhas nativas, e 

possivelmente, abrigarem uma riqueza de espécies compatível com a de outras regiões de 

Mata Atlântica (ALVES-DOS-SANTOS, 2007). 

As abelhas africanizadas (FOTO 5.4.4.13) presentes na área de estudo são resultado da 

hibridização de diversas raças de abelhas europeias (Apis mellifera mellifera, A. m. ligustica, 

A. m. caucasica e A. m. carnica) com a raça africana (A. m. scutellata). Estas abelhas foram 

registradas em atividade durante toda a amostragem em todos os pontos visitados, porém sua 

presença apenas foi anotada, sem coleta. Foi observada grande atividade no dossel do 

remanescente florestal próximo aos pontos ENT 2 e ENT 3, nas duas campanhas, indicando 

a presença de colmeias próximas ao local naquele período. Durante a segunda campanha foi 

registrado um enxame destas abelhas, em deslocamento na área do depósito de estéreis 

próxima do ponto ENT 2. Estes registros denotam a necessidade de atenção para a 

possibilidade de ocorrência de acidentes por picadas e agravamento para a síndrome de 

envenenamento no caso de ataque por um enxame. A gravidade dos acidentes varia de 

acordo com a quantidade de picadas e as características imunológicas da pessoa vitimada. 
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QUADRO 5.4.4.4 

ESPÉCIES DE ABELHAS POR PONTOS DE COLETA 

SUBFAMÍLIA TRIBO TÁXON ENT 4 ENT 5 ENT 6 

Apinae Bombini Bombus morio 1   

  Bombus pauloensis 1   

 Meliponini Paratrigona subnuda 2 4 5 

  Plebeia emerina 1 1  

  Plebeia remota  2  

  Schwarziana quadripunctata  2 1 

  Tetragonisca fiebrigi 1   

  Trigona spinipes 1 3 1 

 Nomadini Pseudepeolus sp.   2 

 Tetrapediini Tetrapedia diversipes   1 

 Xylocopini Ceratina (Neoclavicera) richarsoniae   1 

  Certina (Crewella) sp. 2   

Halictinae Augochlorini Augochlora (Augochlora) esox 1   

  Augochlora (Augochlora) sp.   1 

  Augochlora (Oxystoglossela) iphigenia  1  

  Neocorynura codion  1  

  Paroxystoglossa brachycera  1  

 Halictini Dialictus sp. 1  1  

  Dialictus sp. 2   1 

Megachilinae Megachilini Megachile sp.  1  

 

 

  
FOTO 5.4.4.6 – Mamangava, abelha da espécie 
Bombus pauloensis. 

FOTO 5.4.4.7 – Abelha da tribo Meliponini 
Trigona spinipes. 
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FOTO 5.4.4.8 – Abelha da tribo Xylocopini, 
Cerayina (Crewella) sp1. 

 

FOTO 5.4.4.9 – Abelha nativa da tribo 
Augochlorini, Augochlora sp. 

  
FOTO 5.4.4.10 – Abelha Jataí-da-Terra, tribo 
Meliponini, Paratrigona subnuda. 

 

FOTO 5.4.4.11 – Abelha Jataí, tribo Meliponini, 
Tetragonisca fiebrigi. 

  
FOTO 5.4.4.12 – Abelha coletora de óleo, tribo 
Tetrapediini, Tetrapedia diversipes 

FOTO 5.4.4.13 – Abelha africanizada Apis 
melífera. 
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FOTO 5.4.4.14 – Abelha parasita, tribo 
Nomadini, Pseudepeolus sp. 

 Dados secundários 

O levantamento de dados regionais, com base na bibliografia disponível, sobre espécies de 

abelhas ocorrentes em ecossistemas de Floresta com Araucária (GONÇALVES; MELO, 2005, 

KRUG; ALVES-DOS-SANTOS, 2007; MOUGA et al., 2006; MOURE; URBAN; DAL MOLIN, 

2020) similar à vegetação presente nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento resultou na compilação de 136 espécies (QUADRO 5.4.4.5). Foram 

consideradas as espécies registradas em áreas com o mesmo tipo de subformação florestal 

e campos associados do bioma Mata Atlântica que estão presentes no município de Rio 

Branco do Sul. 

QUADRO 5.4.4.5 

ESPÉCIES DE ABELHAS DA REGIÃO BASEADO EM DADOS DE LITERATURA 

FAMÍLIA TRIBO TÁXON 

Andrenidae Calliopsini Acamptopoeum prinii 

  Callonychium petuniae 

 Protandrenini Anthrenoides araucariae 

  Anthrenoides meridionalis 

  Anthrenoides ornatus 

  Anthrenoides paolae 

  Anthrenoides politus 

  Anthrenoides rodrigoi 

  Callonychium petuniae 

  Cephalurgus anomalus 

  Parapsaenythia serripes 

  Psaenythia annulata 

  Psaenythia annulata 

  Psaenythia bergii 

  Psaenythia capito 

  Psaenythia quadrifasciata 

  Rhophitulus anomalus 

Continua... 
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QUADRO 5.4.4.5 

ESPÉCIES DE ABELHAS DA REGIÃO BASEADO EM DADOS DE LITERATURA 

FAMÍLIA TRIBO TÁXON 

  Rhophitulus flavitarsis 

  Rhophitulus holostictus 

  Rhophitulus politus 

  Rhophitulus reticulatus 

Apidae Apini Apis mellifera 

  Bombus (Fervidobombus) morio 

  Bombus (Fervidobombus) pauloensis 

  Bombus atratus 

  Eufriesea violacea 

  Melipona (Eomelipona) marginata 

  Melipona (Melipona) quadrifasciata 

  Oxytrigona tataira 

  Plebeia emerina 

  Plebeia remota 

  Plebeia saiqui 

  Scaptotrigona bipunctata 

  Schwarziana quadripunctata 

  Tetragonisca angustula 

  Trigona spinipes 

 Brachynomadini Brachynomada sp. 

 Centridini Centris (Hemisiella) tarsata 

  Centris (Trachina) fuscata 

  Centris (Trachina) proxima 

  Epicharis (Epicharoides) grandior 

 Emphorini Melitoma segmentaria 

 Epeolini Trophocleptria cf. variolosa 

  Ericrocidini 

  Mesocheira bicolor 

 Eucerini Gaesischia (G.) nigra 

  Melissodes nigroaenea 

  Melissoptila aureocincta 

  Melissoptila cnecomala 

  Melissoptila larocai 

  Melissoptila marinonii 

  Melissoptila minarum 

  Melissoptila richardiae 

  Melissoptila setigera 

  Melissoptila thoracica 

Continua... 
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QUADRO 5.4.4.5 

ESPÉCIES DE ABELHAS DA REGIÃO BASEADO EM DADOS DE LITERATURA 

FAMÍLIA TRIBO TÁXON 

  Peponapis fervens 

  Thygater analis 

 Exomalopsini Exomalopsis (Diomalopsis) bicellularis 

  Exomalopsis (Exomalopsis) analis 

  Exomalopsis (Exomalopsis) tomentosa 

  Exomalopsis (Phanomalopsis) aureosericea 

  Exomalopsis (Phanomalopsis) trifasciata 

 Nomadini Nomada costalis 

 Tapinotaspidini Arhrysoceble picta 

  Lanthanomelissa betinae 

  Lophopedia nigrispinis 

  Monoeca sp. 

  Paratetrapedia (Lophopedia) cf. nigrispinnis 

  Paratetrapedia fervida 

  Tapinotaspoides serraticornis 

 Tetrapediini Tetrapedia diversipes 

  Thygater (T.) paranaensis 

 Xylocopini Ceratina (Ceratinula) biguttulata 

  Ceratina (Ceratinula) muelleri 

  Ceratina (Crewella) cf. asuncionis 

  Ceratina (Rhysoceratina) volitans 

  Xylocopa (Neoxylocopa) augusti 

  Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis 

  Xylocopa (Stenoxylocopa) artifex 

Colletidae Colletini Colletes rugicolis 

 Hylaeini Hylaeus sp. 

 Paracolletini Belopria sp. 

  Colletes rugicolis 

  Hexantheda missionica 

  Perditomorpha brunerii 

  Perditomorpha leaena 

  Tetraglossula anthracina 

Halictidae Halictini Augochlora aff. semiramis 

  Augochlora amphitrite 

  Augochlora foxiana 

  Augochlora sp. 

  Augochlorella acarinata 

  Augochlorella ephyra 

Continua... 
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QUADRO 5.4.4.5 

ESPÉCIES DE ABELHAS DA REGIÃO BASEADO EM DADOS DE LITERATURA 

FAMÍLIA TRIBO TÁXON 

  Augochlorella sp. 

  Augochlorella urania 

  Augochloropsis cupreola 

  Caenohalictus sp. 

  Caenohalictus tesselatus 

  Ceratalictus sp. 

  Dialictus sp. 

  Neocorynura aenigma 

  Neocorynura atromarginata 

  Neocorynura oiospermi 

  Paraxystoglossa aff. jocasta 

  Paroxystoglossa brachycera 

  Pseudagapostemon (Neagap.) cyanomelas 

  Pseudagapostemon (Pseud.) arenarius 

  Pseudagapostemon (Pseud.) cyaneus 

  Pseudagapostemon pruinosus 

  Pseudagapostemon sp. 

  Pseudaugochlora sp. 

  Rhectomia sp. 

  Temnosoma sp. 

Megachilidae Anthidini Anthodioctes claudii 

  Austrostelis iheringi 

  Carloticola paraguayensis 

  Epanthidium autumnale 

  Moureanthidium catarinense 

  Saranthidium musciforme 

 Megachilini Coelioxys (Acrocoelioxys) tolteca 

  Coelioxys (Cyrtocoelioxys) aff. quaerens 

  Coelioxys (Cyrtocoelioxys) cf. dobzhanskyi 

  Coelioxys (Glyptocoelioxys) labiosa 

  Coelioxys cf. (Cyrtocoelioxys) sp. 

  Coelyoxoides waltheriae 

  Dicranthidium arenarium 

  Megachile (Acentron) lentifera 

  Megachile (Austromegachile) sussurrans 

  Megachile (Chrysosarus) affabilis 

  Megachile (Crysosarus) sp. 

  Megachile (Leptorachis) aetheria 

Continua... 
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QUADRO 5.4.4.5 

ESPÉCIES DE ABELHAS DA REGIÃO BASEADO EM DADOS DE LITERATURA 

FAMÍLIA TRIBO TÁXON 

  Megachile (Moureapis) anthidioides 

  Megachile (Moureapis) apicipennis 

  Megachile (Moureapis) cf. nigropilosa 

  Megachile (Moureapis) maculata 

  Megachile (Moureapis) pleuralis 

  Megachile (Pseudocentron) nudiventris 

Fonte: GONÇALVES; MELO, 2005, KRUG; ALVES-DOS-SANTOS, 2007; MOUGA et al., 2006; MOURE; URBAN; DAL MOLIN, 2020 

5.4.4.4. Considerações sobre os invertebrados terrestres 

No presente estudo foram registradas 25 espécies de invertebrados terrestres, cinco espécies 

de mosquitos da família Culicidae, de interesse médico sanitário, pertencentes a duas tribos 

e duas subfamílias, e 20 espécies de abelhas, pertencente à oito tribos e três famílias.  

No que se refere aos mosquitos de interesse médico e sanitário, a região estudada possui 

ambientes favorável à presença e proliferação dessas espécies, pois os vales com florestas 

úmidas associadas a áreas degradadas, cercadas por áreas de uso rural fornecem uma 

variedade de tipos de criadouros.  

No que se refere as abelhas, as áreas de borda e capoeira com maior concentração de flores 

foram as que apresentaram a maior riqueza de abelhas, devido à abundância de recursos 

alimentares. Além disso, apenas o método de captura ativa com rede entomológica obteve 

resultados, não havendo capturas por iscas aromáticas. As abelhas nativas possuem um 

papel ecológico fundamental para a manutenção de florestas, sendo responsáveis pela 

polinização de 40% a 90% de espécies de árvores brasileiras, portanto, sua conservação é de 

grande importância (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, 2009). Além dessas informações, 

durante a segunda campanha foi registrado um enxame de abelhas africanizadas na área de 

estudo denotando a necessidade de atenção para a possibilidade de ocorrência de acidentes 

por picadas de abelhas. 

5.4.5. Monitoramento de fauna atropelada 

O monitoramento de estradas e rodovias é importante, pois segundo o Banco de 

Atropelamento de Fauna Selvagem do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas 

(CBEE), 473 milhões de indivíduos da fauna silvestre morrem por atropelamento, no Brasil, 

todo ano e a maioria dos atropelamentos ocorrem nas regiões Sudeste e Sul do país, 

principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O atropelamento de fauna 

silvestre em estradas e rodovias, na maioria das vezes, resulta na morte do indivíduo (ROSA; 

MAUHS, 2004; CHEREM, et al. 2007; DOS SANTOS; DA ROSA; BAGER, 2012; STEIL; 

DÜPONT; LOBO, 2016).  

Estudos sobre atropelamento de fauna mostram que mamíferos, aves, répteis e anfíbios 

sofrem este impacto negativo causado pelas estradas e rodovias (OMENA JR, et al. 2012). A 

maioria dos animais atropelados vem a óbito e dados de trabalhos relacionados mostram que 
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menos de 10% dos animais atropelados conseguem sobreviver (SANTANA, 2003). A grande 

maioria dos animais mortos por atropelamento são pequenos vertebrados, como sapos, 

pequenas aves, cobras, entre outros. Segundo a estimativa do CBBE, aproximadamente 90% 

dos atropelamentos são de pequenos vertebrados. O restante, se dividem em 9% de animais 

de médio porte como gambás, lebres e macacos, e 1% são vertebrados de grande porte como 

onça-parda, lobos-guarás, onça-pintada, antas e capivaras. 

De acordo com Lima e Obara (2004, apud OMENA JR, et al. 2012), os atropelamentos podem 

ocorrer em função de duas razões: porque a estrada corta o habitat da fauna local e assim, 

interfere na faixa de deslocamento natural das espécies, e pela disponibilidade de recurso 

alimentar ao longo do traçado da rodovia, que eventualmente serve de atrativo para fauna. 

Além disso, os cadáveres nas estradas podem atrair a presença de outros animais carnívoros, 

formando assim um ciclo de atrativos que favorecem a ocorrência de atropelamentos da fauna 

(OMENA JR, et al. 2012).  

O presente relatório tem como objetivo investigar a fauna atropelada nos trechos de estradas 

e rodovias utilizadas nos trajetos da Mina Saivá para a fábrica de cimento da VOTORANTIM 

CIMENTOS, para composição do Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA em função da 

ampliação das áreas de lavra e do depósito controlado de estéril do empreendimento 

localizado no município de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, de interesse da 

VOTORANTIM CIMENTOS. Foi avaliado o número de animais da fauna silvestre atropelados, 

quantificado o montante de indivíduos e de espécies que foram mortos e identificados os 

trechos de maior incidência de acidentes. 

5.4.5.1. Objetivos Específicos 

 Identificar a taxa de atropelamento de animais silvestres em trechos da Estrada Rio 

Branco/Serro Azul, Estrada Rural do Curriola ou Rio Abaixo, Estrada Calcário e 

Rodovia Gertrudes Manguer da Rosa 

 Identificar os principais pontos de travessia dos animais silvestres e os locais com 

agregações de atropelamento; 

 Determinar quantitativamente a influência da sazonalidade nos atropelamentos da 

fauna silvestre nos trechos estudados. 

 Determinação de medidas mitigadoras de curto prazo, como implantação de redutores 

de velocidade. 

 Minimizar o número de mortes de animais silvestres durante a fase de instalação do 

empreendimento na área diretamente afetada; 

5.4.5.2. Material e Métodos 

 Área de estudo 

O monitoramento da fauna atropelada foi realizado no município de Rio Branco do Sul, no 

Paraná, em trechos da Estrada Rio Branco/Serro Azul, Estrada Rural do Curriola ou Rio 
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Abaixo (via não pavimentada), Estrada Calcário e Rodovia Gertrudes Manguer da Rosa (vias 

pavimentadas) conforme FIGURA 5.4.5.1. 

 

FIGURA 5.4.5.1 - Trajeto percorrido por automóvel a procura de animais atropelados, trajeto 

em verde e azul. 

5.4.5.3. Coleta de dados 

As expedições ocorreram uma vez por semana, em dias da semana alternados. Exemplo: 

Semana 1: segunda-feira; Semana 2: terça-feira, etc. Foram realizadas 16 expedições, ao 

longo de cinco meses, no período de julho a novembro de 2020, a procura de animais 

silvestres atropelados ao longo dos trajetos.  

Os trajetos utilizados por automóveis nas atividades da Mina Saivá foram percorridos de 

automóvel por um motorista e um observador. O trajeto, previamente definido (FIGURA 

5.4.5.1), possui 8,95 km de extensão total, sendo 143,2 km o esforço amostral deste estudo. 

A amostragem ocorreu a uma velocidade de até 30 km/h. A equipe de monitoramento de 

campo utilizou Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Em cada ponto onde foi registrado 

um indivíduo atropelado, a equipe utilizou cones sinalizadores no momento em que houve 

parada para registro e remoção da carcaça encontrada. 

Em cada ponto da estrada em que foram encontrados animais mortos, foi realizado o registro 

do local do acidente, anotando a coordenada UTM. Além disso, foi anotada a data do registro, 

o horário e fotografado o animal, para a identificação taxonômica. 

 Dados qualitativos 

Os animais encontrados foram identificados, quando possível até o nível específico, 

fotografados com o alto nível de detalhamento e alta resolução, com escala, e registrada sua 
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localização geográfica. A identificação de cada indivíduo foi realizada em classes de 

vertebrados, ordens, famílias, gêneros e espécies, quando possível, dependendo do estado 

do indivíduo. 

As espécies foram analisadas quanto ao status de conservação, segundo a lista nacional 

(MMA, 2014) e estadual (PARANÁ, 2004; 2010) de fauna ameaçada. 

 Dados quantitativos 

As informações de cada indivíduo da fauna silvestre registrado foram compiladas em planilhas 

de dados brutos e seriam calculadas as taxas de atropelamento diárias e mensais. 

Para o cálculo das taxas diárias de atropelamento é utilizada a fórmula que recomenda Rosa 

et al. (2012): 

𝑇𝐴𝑑 =  [
(𝑁 𝑘𝑚⁄ )

𝑑𝑖𝑎
] 

 

onde: 𝑇𝐴𝑑 - taxa de atropelamento diária 

 𝑁 - número de atropelamentos registrados 

 𝑘𝑚 - quilometragem do trecho amostrado  

 𝑑𝑖𝑎 - número de dias de amostragem, sempre igual a 1 

 

Para o cálculo das taxas mensais de atropelamento é realizada a média das taxas diárias 

obtidas em cada mês. Aplicando a fórmula: 

𝑇𝐴𝑚 = 𝑇𝐴𝑑1 + 𝑇𝐴𝑑2 + (… ) +  𝑇𝐴𝑑𝑖𝑎 

 

onde: 𝑇𝐴𝑚 - taxa de atropelamento mensal 

 𝑇𝐴𝑑𝑖 - taxa de atropelamento diária de “iésimo” dia 

 𝑑𝑖𝑎 - número de dias de amostragem, sempre igual a “i” dias 

 

Além disso, caso o número de registros fosse significativo, seriam realizadas análises 

quantitativas descritivas, como a frequência relativa de atropelamento de cada grupo 

(herpetofauna, avifauna, mastofauna) através da seguinte fórmula: 

𝐹 =
𝑁

𝑁𝑡
 

 

onde: 𝑁 - número de indivíduos atropelados de determinado grupo da fauna 

silvestre  𝑁𝑡 - número total de indivíduos atropelados durante o estudo 

 

Porém, só houve registro de mastofauna. 
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Valores absolutos de número de animais atropelados seriam comparados por trecho de 

rodovia e estrada, utilizando teste de aderência do QuiQuadrado. Porém, também não foi 

possível dado o baixo número de registros de animais atropelados. 

5.4.5.4. Sazonalidade 

Seria realizado um teste QuiQUadrado para determinar se há diferença na quantidade de 

animais silvestres atropelados entre as estações seca e chuvosa, uma vez que os 

atropelamentos de fauna silvestre podem ser influenciados por variações sazonais, sendo que 

a magnitude dessa influência depende do táxon (ERRITZOE; MAZGAJSKI; REJT, 2003; 

CLEVENGER; CHRUSZCZ; GUNSON, 2003; SMITH; DODD, 2003; DOS SANTOS; ROSA; 

BAGER, 2012). Mas não houve registros suficientes para a realização do teste QuiQUadrado. 

5.4.5.5. Resultados e discussão 

Durante as expedições realizadas entre julho e novembro de 2020 foram registradas uma 

riqueza de duas espécies de fauna atropelada, pertencentes a duas famílias e uma ordem 

(QUADRO 5.4.5.1). Foram registradas três carcaças de fauna atropelada, mais 

especificamente três mamíferos (QUADRO 5.4.5.2). Nenhuma das espécies registradas se 

encontra ameaçada de extinção em âmbito nacional (MMA, 2014) e/ou estadual (PARANÁ, 

2010). 

No presente estudo houve registro de atropelamento apenas de mamíferos. Segundo a 

estimativa do CBBE, 90% dos animais silvestres atropelados são pequenos vertebrados como 

sapos, cobras e pequenas aves. Porém, o atropelamento de pequenos vertebrados e outros 

grupos de fauna não foram registrados neste estudo. Apesar disso, assim como neste 

diagnóstico de fauna atropelada, outros estudos apresentaram uma alta taxa de 

atropelamento de mamíferos como Rosa e Mauhs (2004), Omena Junior et al. (2012), Steil, 

Düpont e Lobo (2016). Além disso, ainda segundo a estimativa da CBBE, dentre os mamíferos 

de grande e médio porte, 90% dos atropelamentos ocorrem em mamíferos de médio porte, o 

que coincide com os resultados do atual estudo, uma vez que todos os registros foram de 

mamíferos de médio porte. 

 

QUADRO 5.4.5.1 

ESPÉCIES ATROPELADAS REGISTRADAS DURANTE O ESTUDO 

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME POPULAR AMEAÇA 

ROEDOR 

Caviidae 

Cavia aperea Preá Nenhuma 

Erethizontidae 

Coendou cf. spinosus Ouriço-cacheiro Nenhuma 
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QUADRO 5.4.5.2 

INDIVÍDUOS ATROPELADOS REGISTRADOS E SUAS LOCALIZAÇÕES 

ESPÉCIE NOME POPULAR COORDENADAS UTM 22J DATA 

Cavia aperea Preá 667967 mE 7214045 mN 31/07/2020 

Cavia aperea Preá 668728 mE 7213520.5 mN 15/09/2020 

Coendou cf. spinosus Ouriço-cacheiro 668539 mE 7216217 mN 02/10/2020 

 

  

FOTO 5.4.5.1  – Carcaça de Cavia aperea 

(preá). Localização: UTM 22J 667967 mE 

7214045 mN. 

FOTO 5.4.5.2 – Carcaça de Coendou cf. 

spinosus (ouriço-cacheiro). Localização: UTM 

22J 668539 mE 7216217 mN. 

 

Foram encontradas carcaças nos meses de julho, setembro e outubro, sendo que foi 

encontrada uma carcaça em cada mês. Nos meses de agosto e novembro não foram 

encontradas carcaças. As taxas de atropelamento e a análise de sazonalidade não foram 

realizadas dado o baixo número de registros de fauna atropelada neste estudo. O baixo 

número de registros pode estar relacionado às características específicas de região, clima, 

faixa de deslocamento das espécies e fluxo de veículos (STEIL; DUPONT; LOBO, 2016). 

5.4.5.6. Considerações finais sobre a fauna atropelada 

No presente estudo foram registradas duas espécies de fauna atropelada, pertencentes a 

duas famílias e uma ordem. O presente trabalho registrou um baixo número de atropelamentos 

de animais silvestre e todos os registros são de mamíferos de médio porte. Não houve registro 

de espécies ameaçadas de extinção, segundo a lista nacional e estadual de fauna ameçada, 

atropeladas. 

Apesar do baixo número, a VOTORANTIM CIMENTOS incluirá em suas medidas mitigadoras, 

ações que visem à preservação da diversidade biológica, para diminuir o impacto na fauna 

local, como oferer palestras de conscientização para os motoristas e funcionários da 

VOTORANTIM CIMENTOS. A construção de corredores, pontes, túneis ou passarelas para 

animais, para se evitar que animais cruzem as estradas tem sido criticada, pois predadores 
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podem encurralar as presas nessas passagens, aumentando a taxa de predação e de caça 

nestas passagens (SMITH; DODD, 2003). 

5.4.6. Comunidades Aquáticas 

Os ambientes aquáticos estão sujeitos a inúmeras perturbações, atuando como ponto de 

acúmulo das ações que ocorrem em toda área da bacia de drenagem. A biota aquática 

responde a essas perturbações, naturais ou antrópicas, e isso possibilita o uso de parâmetros 

biológicos para medir a qualidade da água desses ambientes (BUSS; BAPTISTA; 

NESSEMIAN, 2003). 

Este relatório apresenta os dados das duas campanhas de campo do levantamento das 

espécies de peixes e macroinvertebrados bentônicos das principais drenagens naturais 

existentes na área de estudo da VOTORANTIM CIMENTOS, localizada no município de Rio 

Branco do Sul, no estado do Paraná. 

5.4.6.1. Material e Métodos 

As atividades de coleta para o levantamento da biota aquática foram desenvolvidas nas 

principais drenagens próximas às áreas de influência das áreas de ampliação da Mina Saivá 

e do Depósito Controlado de Estéril – DCE, da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM 

CIMENTOS, no estado do Paraná.  

A captura da ictiofauna e dos macroinvertebrados bentônicos esteve de acordo com a 

Autorização Ambiental nº 53648, emitida em 23 de julho de 2020, pela Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável e Turismo e Instituto Água e Terra do estado do Paraná. As 

atividades de campo foram realizadas entre 16 e 21 de agosto e 05 e 09 de outubro de 2020. 

5.4.6.2. Pontos de amostragem 

A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade básica de ecossistema terrestre porque 

reúne partes do meio ambiente que interagem local e regionalmente através do fluxo de 

materiais e organismos mediado pela água (MOULTON; SOUZA, 2006). Nesse sentido, ao 

avaliar a influência da ampliação da área de lavra sobre a biota aquática, os pontos de 

amostragem estão localizados nas micro-bacias que drenam as áreas de interesse. 

No QUADRO 5.4.6.1 é apresentada a localização geográfica seguida de uma descrição 

sucinta dos trechos de riachos amostrados em cada ponto e as FOTOS 5.4.6.1 a 5.4.6.17 

exibem seus registros fotográficos. Para minimizar a subjetividade, a mesma pessoa 

descreveu todos os pontos e as informações dos habitats foram obtidas através de avaliação 

visual considerando as características predominantes. 

Durante a segunda campanha, não foram realizadas amostragens no ponto CA9 devido ao 

risco sanitário. A amostra de macroinvertebrados da primeira campanha revelou a presença 

de nematelmintos, o que expõe a equipe a uma possível contaminação. Além disso, é uma 

drenagem que recebe efluentes domésticos e lixo domiciliar (peças de roupas íntimas e 

preservativos usados foram encontrados durante a primeira campanha) e por isso 

descartamos o ponto amostral. 
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QUADRO 5.4.6.1 

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PONTOS DA BIOTA AQUÁTICA 

PONTO 
COORDENADAS 

UTM (22J) 
DESCRIÇÃO DO TRECHO 

CA1 
665074.60 mE 

7215348.15 mN 

Trecho formado por corredores e pequenos poços marginais, com 
profundidade variando entre 5 e 55 centímetros e largura média de 
1,1 m. O substrato é constituído predominantemente por cascalho 
e rochas. A vegetação ciliar está presente e bem conservada em 
sua maior parte. Os barrancos apresentam baixa susceptibilidade 
à erosão. 

CA2 
665041.74 mE 

7215677.63 mN 

Trecho formado por poços, corredores e corredeiras com 
profundidade variando entre 15 e 120 centímetros e largura média 
de 3,6m. O substrato é constituído por areia, cascalho, rochas e 
argila. A vegetação ciliar está presente, mas degradada. Os 
barrancos apresentam alta susceptibilidade à erosão. Há indícios 
de poluição química na água (cor, odor e espuma) e presença de 
muito lixo doméstico no interior do canal e nas margens. 

CA3 
666540.38 mE 

7215607.10 mN 

Trecho formado por poços e corredores com profundidade 
variando entre 10 e 66 centímetros e largura média de 2,15 m. O 
substrato é constituído por areia, cascalho, rochas e argila. A 
vegetação ciliar está presente e as margens apresentam baixa 
susceptibilidade à erosão. Há indícios de poluição química na água 
(odor e espuma) que podem ter sido trazidas por escoamento de 
água pluvial. 

CA4 
666283.81 mE 

7216739.13 mN 

Trecho formado por poços e corredores com profundidade 
variando entre 10 e 44 centímetros e largura média de 1 m. O 
substrato é constituído por areia e argila. A vegetação ciliar está 
presente e as margens apresentam baixa susceptibilidade à 
erosão. 

CA5 
666920.50 mE 

7217492.00 mN 

Trecho de riacho represado com profundidade variando entre 5 e 
130 centímetros na região marginal e largura máxima de 33 m. O 
substrato é constituído por areia e argila. A vegetação ciliar está 
presente, mas degradada. Os barrancos apresentam alta 
susceptibilidade à erosão. 

CA6 
666762.85 mE 

7217839.78 mN 

Trecho formado por corredores e pequenos poços. Profundidade 
variando entre 40 e 75 centímetros e largura média de 2,05 m. O 
substrato é constituído por areia, cascalho e argila. A vegetação 
ciliar está presente, mas, degradada e as margens apresentam 
alta susceptibilidade à erosão. 

CA7 
667393.76 mE 

7217885.92 mN 

Trecho formado por corredores e pequenos poços, com bastante 
taboa (Typha sp.) no canal. Profundidade variando entre 40 e 115 
centímetros e largura média de 2,05 m. O substrato é constituído 
por areia, cascalho e argila. A vegetação ciliar está presente mas 
degradada e as margens apresentam alta susceptibilidade à 
erosão. 

CA8 
667839.74 mE 

7214205.79 mN 

Trecho formado por poços, corredores e corredeiras com 
profundidade variando entre 35 e 120 centímetros e largura média 
de 3,6m. O substrato é constituído por areia, cascalho, rochas e 
argila. A vegetação ciliar está presente, mas degradada. Os 
barrancos apresentam alta susceptibilidade à erosão. Há indícios 
de poluição química na água (cor, odor e espuma) e presença de 
muito lixo doméstico no interior do canal e nas margens. 

CA9 
670244.15 mE 

7216119.85 mN 

Trecho formado por poços, corredores e corredeiras com 
profundidade variando entre 15 e 74 centímetros e largura média 
de 1,9m. O substrato é constituído por areia, cascalho, rochas e 
argila. A vegetação ciliar está presente, mas degradada. Os 
barrancos apresentam alta susceptibilidade à erosão. Há indícios 
de poluição química na água (cor, odor e espuma) e presença de 
muito lixo doméstico no interior do canal e nas margens. 
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FOTO 5.4.6.1 – Ponto amostral CA1 – Agosto / 
2020. 

 

FOTO 5.4.6.2 – Ponto amostral CA1 – Outubro / 
2020. 

  
FOTO 5.4.6.3 – Ponto amostral CA2 – Agosto / 
2020. 

 

FOTO 5.4.6.4 – Ponto amostral CA2  – Outubro / 
2020. 

  
FOTO 5.4.6.5 – Ponto amostral CA3 – Agosto / 
2020. 

FOTO 5.4.6.6 – Ponto amostral CA3  – Outubro / 
2020. 
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FOTO 5.4.6.7 – Ponto amostral CA4 – Agosto / 
2020. 

FOTO 5.4.6.8 – Ponto amostral CA4 – Outubro / 
2020. 

 

  
FOTO 5.4.6.9 – Ponto amostral CA5 – Agosto / 
2020. 

FOTO 5.4.6.10 – Ponto amostral CA5 – Outubro 
/ 2020. 

 

  
FOTO 5.4.6.11 – Ponto amostral CA6 – Agosto / 
2020. 

FOTO 5.4.6.12 – Ponto amostral CA6 – Outubro 
/ 2020. 
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FOTO 2.6.13 – Ponto amostral CA7 – Agosto / 
2020. 

FOTO 2.6.14 – Ponto amostral CA7 – Outubro / 
2020. 

  
FOTO 2.6.15 – Ponto amostral CA8 – Agosto / 
2020. 

FOTO 2.6.16 – Ponto amostral CA8 – Outubro / 
2020. 

 

FOTO 2.6.17 – Ponto amostral CA9 – Agosto / 
2020. 

5.4.6.3. Macroinvertebrados Bentônicos 

Os macroinvertebrados aquáticos são organismos que vivem em ecossistemas aquáticos 

aderidos em plantas, rochas ou enterrados no substrato e vêm sendo bastante estudados e 
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têm sido considerados bons indicadores de qualidade ambiental. Acredita-se que estes 

organismos respondam a estresses hidráulicos, orgânicos e tóxicos, com a redução de 

espécies sensíveis e a proliferação de espécies tolerantes (DOS SANTOS; DE MELO, 2017). 

Tal decorre da sua grande diversidade taxonômica, à qual se associa uma acentuada 

sensibilidade a fatores ecológicos, nomeadamente no que se refere a especificidade para 

certos habitats e às suas sensibilidades diferenciais a vários tipos de pressões humanas. Os 

organismos bentônicos são amplamente utilizados em monitoramento biológico de 

ecossistemas aquáticos por apresentarem algumas vantagens ecológicas, como: (1) podem 

existir em diferentes tipos de sistemas e em diversos habitat dentro dos sistemas; (2) 

apresentam uma natureza sedentária, permitindo a análise espacial do efeito da perturbação; 

(3) possuem ciclo de vida que possibilita analisar as variações temporais, consequentemente, 

avaliar os distúrbios ambientais; (4) exercem papel importante no processamento da matéria 

orgânica de corpos d’ água, acelerando a decomposição, promovendo assim a ciclagem e 

reciclagem de nutrientes e a transferência de energia a níveis tróficos superiores, sendo um 

elo fundamental na cadeia decompositora dos detritos; (5) facilidade na coleta; (6) abundância; 

(7) elevado número de táxon (ALBA-TERCEDOR, 1996; ROSENBERG; RESH, 1993). 

Os macroinvertebrados em ecossistemas dulciaquícolas englobam espécies de Insecta, 

Annelida (principalmente Oligochaeta e Hirudinea), Crustacea (Decapoda, Amphipoda e 

Isopoda), Mollusca (Bivalvia e Gastropoda) e alguns Turbellaria e Bryozoa. Colonizam o 

substrato de fundo dos ambientes aquáticos (bentos), onde podem viver na água de fundo 

(hiperbentos), sobre o substrato (epifauna), se enterrar em sedimento mais fino (infauna) ou 

ocupar os espaços entre os grãos de areia (fauna intersticial). Mas também podem ser 

encontrados associados às macrófitas (fitófilos) ou ao filme superficial (nêuston). Em 

ambientes rasos e marginais, a separação entre estes últimos e a fauna verdadeiramente 

bentônica não é possível, mas os macroinvertebrados encontrados em ambientes profundos 

têm hábito de vida bentônico. Nestes ambientes a comunidade de macroinvertebrados 

aquáticos é dependente de nutrientes alóctones e sua distribuição está relacionada com a 

presença ou ausência destes recursos, características morfométricas e físico-químicas do 

ambiente e ao hábito das espécies, podendo ser utilizados como bioindicadores das condições 

ambientais locais (CARDOSO et al., 2017; CHAGAS et al., 2017). 

A utilização de macroinvertebrados aquáticos para o diagnóstico de qualidade de 

ecossistemas aquáticos continentais remonta ao início do século XX. Desde então, muitos 

protocolos foram desenvolvidos para sua aplicação visando a avaliação destes bioindicadores, 

especialmente para ecossistemas ribeirinhos de baixa ordem e rasos (nascentes, córregos, 

riachos), sendo atualmente a biota mais empregada para este fim (FLOTEMERSCH et al., 

2006). 

Esta biota é utilizada nos estudos de avaliação de impacto, em processos de licenciamento 

ambiental que envolvam obras de grande porte e/ou impacto sobre ecossistemas aquáticos. 

Neste contexto, a comunidade de macroinvertebrados pode ser inserida tanto na fase de 

diagnose ambiental quanto como instrumento para o acompanhamento de possíveis impactos 

sobre os recursos hídricos envolvidos (monitoramento). No levantamento inicial espera-se um 

inventário dos componentes da biota, e a identificação taxonômica deverá abranger grupos 

sensíveis, ou grupos indicadores, que possam inclusive ser apontados para um plano de 

monitoramento. A avaliação de macroinvertebrados aquáticos busca apresentar resultados 

para as medidas biológicas que serão avaliadas e refletir a qualidade dos corpos de água 

estudados. 
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5.4.6.4. Material e Métodos (Macroinvertebrados Bentônicos) 

 Coleta e análise de dados 

O levantamento de dados secundários considerou os trabalhos técnicos disponíveis na 

literatura (PROMINER, 2012; 2013), e informações disponíveis para as cidades que compõem 

ou fazem fronteira com a área de estudo do empreendimento e pertencem a bacia de 

drenagem do rio Ribeira: Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Castro e Bocaíuva do Sul.  

Como os trabalhos com macroinvertebrados aquáticos são demorados em termos de 

processamento de amostras (triagem e identificação) torna-se importante o uso de um método 

eficiente de amostragem e suficiência amostral. Desta forma, a amostragem foi realizada com 

a rede D (malha 250 micra). A rede D é um método quali-quantitativo onde o manipulador, por 

varredura, escolhe os locais de arraste e coleta, buscando explorar os diferentes micro-habitat 

dos cursos d’água, e os seixos e demais substratos rochosos revolvidos manualmente no 

interior da rede (FOTO 5.4.6.18). A coleta foi realizada “varrendo-se” a área escolhida por 

quinze minutos, preferencialmente contra a correnteza. O fundo do leito amostrado é revolvido 

com a rede de forma a filtrar toda a área. Emprega-se este procedimento em diferentes pontos 

propícios do local, de forma a garantir a representatividade dos organismos. Além disso, os 

moluscos foram procurados sob a vegetação, no fundo, ou aderidos a pedras e a objetos 

flutuantes. O material coletado, por ponto amostral, foi armazenado em sacos plásticos 

resistentes e devidamente etiquetados, e a estes foi adicionado formol a 4% e corante rosa 

de bengala para conservar e corar os organismos (FOTO 5.4.6.19). 

  
FOTO 5.4.6.18 - Coleta de macroinvertebrados 
utilizando a rede D. 

FOTO 5.4.6.19 - Amostra armazenada em saco 
plástico no campo. 

 

Em laboratório, as amostras foram lavadas em peneiras granulométricas (malhas de 2 cm, 

1 cm e 250 μm) para a retirada de troncos, folhas, pedras e outros materiais que pudessem 

dificultar a triagem. Posteriormente, todo o material restante foi triado em bandeja 

transiluminada (FOTO 5.4.6.20) e os indivíduos encontrados foram retirados e preservados 

em vidros etiquetados com álcool a 70%. Na sequência, com auxílio de estereomicroscópio 

(Marca Leica) a identificação foi feita até o menor nível taxonômico possível, de forma a 

categorizar a Unidade Taxonômica Operacional (UTO) (FOTO 5.4.6.21). Os organismos foram 

contados com auxílio do mesmo estereomicroscópio e classificados a partir de chaves de 

identificações especializadas (SEGURA et al., 2011; MUGNAI; NESSIMIAN; BAPTISTA, 
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2010; FROEHLICH, 2007). Foram utilizados para o cálculo das métricas biológicas: riqueza 

(número de UTOs), abundância, porcentagem de EPT (número de UTOs das ordens 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera em relação ao total registrado por ponto amostral). 

  
FOTO 5.4.6.20 - Triagem do material coletado 
em bandeja transluminada. 

FOTO 5.4.6.21 - Utilização de 
estereomicroscópio para identificação dos 
organismos. 

 

Para avaliar a qualidade da água a partir das comunidades de macroinvertebrados aquáticos, 

foi adotado o índice biótico Biological Monitoring Working Party (BMWP). O BMWP é um índice 

que pontua diferentes famílias de macroinvertebrados aquáticos de acordo com seu grau de 

tolerância à poluição orgânica, sendo possível classificar a água em diferentes qualidades, 

por um sistema de cores (QUADRO 5.4.6.2 e QUADRO 5.4.6.3). Táxons sensíveis recebem 

valores mais altos, enquanto os tolerantes recebem valores mais baixos. Em 1988, este índice 

foi adaptado para a Espanha, por Alba-Tercedor e Sánchez-Ortega com a sigla BMWP’ e, em 

2000, foi adaptado para rios do Paraná (LOYOLA, 2000). Esta adaptação baseou-se em 10 

anos de estudo, pela observação da ocorrência de famílias importantes, comumente 

integrantes da comunidade bentônica dos rios estudados. Algumas famílias foram adicionadas 

por equivalência ecológica e outras por semelhança quanto ao nível de tolerância a poluição. 

As pontuações dadas às diversas famílias não foram modificadas. Este índice BMWP’ 

reconhece 9 (nove) níveis de tolerância à poluição para diversas famílias de 

macroinvertebrados. 

QUADRO 5.4.6.2 

PONTUAÇÕES DAS DIFERENTES FAMÍLIAS DE MACROINVERTEBRADOS 
AQUÁTICOS PARA A OBTENÇÃO DO ÍNDICE BMWP’ 

FAMÍLIAS PONTUAÇÃO 

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae, 
Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae, 
Aphelocheiridae Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, 
Goeridae, Lepidostomatidae, Brachycentridae, Sericostomatidae, Calamoceratidae, 
Helicopsychidae, Megapodagrionidae, Athericidae, Blephariceridae 

10 

Astacidae, Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegastridae, Aeshnidae, 
Corduliidae, Libellulidae, Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae 

8 

Continua... 
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QUADRO 5.4.6.2 

PONTUAÇÕES DAS DIFERENTES FAMÍLIAS DE MACROINVERTEBRADOS 
AQUÁTICOS PARA A OBTENÇÃO DO ÍNDICE BMWP’ 

FAMÍLIAS PONTUAÇÃO 

Ephemerellidae, Prosopistomatidae Nemouridae, Gripopterygidae, Rhyacophilidae, 
Polycentropodidae, Limnephelidae, Ecnomidae, Hydrobiosidae, Pyralidae, Psephenidae 

7 

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae, Hydroptilidae, Unionidae, Mycetopodidae, 
Hyriidae, Corophilidae, Gammaridae, Hyalellidae, Atyidae, Palaemonidae, 
Trichodactylidae, Platycnemididae, Coenagrionidae, Leptohyphidae 

6 

Oligoneuridae, Polymitarcyidae, Dryopidae, Elmidae (Elminthidae), Helophoridae, 
Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae, Hydropsychidae, Tipulidae, Simuliidae 
Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae, Aeglidae 

5 

Baetidae, Caenidae, Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Tabanidae, 
Stratyiomyidae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae, Anthomyidae, 
Limoniidae, Psychodidae, Sciomyzidae, Rhagionidae, Sialidae, Corydalidae, 
Piscicolidae, Hydracarina 

4 

Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae (Limnocoridae), Pleidae, 
Notonectidae, Corixidae, Veliidae, Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, 
Gyrinidae, Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae, Bithyniidae, 
Bythinellidae, Sphaeridae, Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae, Asellidae, 
Ostracoda 

3 

Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, Thaumaleidae 2 

Oligochaeta (toda a classe), Syrphidae 1 

* o somatório das pontuações de cada táxon conduz ao enquadramento dos ecossistemas aquáticos em diferentes classes de qualidade. 

 

QUADRO 5.4.6.3 

CLASSES DE QUALIDADE DOS VALORES DO BMWP ADAPTADO 

CLASSE QUALIDADE VALOR SIGNIFICADO COR 

I ÓTIMA >150 Águas muito limpas (águas prístinas) LILÁS 

II BOA 101 - 149 
Águas não poluídas ou sistema 
perceptivelmente não alterado 

AZUL 

III ACEITÁVEL 61 - 100 
São evidentes efeitos moderados de 

poluição 
VERDE 

IV DUVIDOSA 36 - 60 Águas poluídas (sistema alterado) AMARELO 

V CRÍTICA 16 - 35 
Águas muito poluídas (sistema muito 

alterado) 
LARANJA 

VI MUITO CRÍTICA < 15 
Águas fortemente poluídas (sistema 

fortemente alterado) 
VERMELHO 

Obs: Respectivas cores utilizadas nas representações gráficas, indicado a interpretação das pontuações totais 
dos organismos encontrados em um determinado ponto de coleta. 

5.4.6.5. Resultados  (Macroinvertebrados Bentônicos) 

Ao todo, foram registrados 59 UTOs (Unidade Taxonômica Operacional, excetuando pupa) e 

9.101 indivíduos, distribuídos em cinco filos (Arthropoda, Annelida, Mollusca, Nematoda e 

Platyhelminthes), um subfilo (Crustacea), seis classes, duas subclasses, doze ordens e 52 

famílias (QUADRO 5.4.6.4; FOTO 5.4.6.22 a 5.4.6.38). 

O filo Arthropoda foi o mais representativo, com 66,6% dos indivíduos amostrados (6.060 

organismos), seguido do filo Annelida com 26% (2.368 indivíduos), Mollusca (5,8%), 
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Platyhelminthes com 129 indivíduos (1,4%) e Nematoda 19 indivíduos, com 0,2% (FIGURA 

5.4.6.1). 

 

FIGURA 5.4.6.1 – Porcentagem de ocorrência dos filos de 

macroinvertebrados aquáticos registrados na área de estudo, nas 

campanhas de agosto e outubro de 2020. 

 

Dentre as classes, Insecta foi a mais importante, com 64% dos indivíduos (5.824), seguida por 

Clitellata com 26%, Gastropoda com 4%, Malacostraca representando 3%, Bivalvia com 2% e 

Turbellaria com 1%. A classe Insecta se sobressaiu sobre as outras classes, fato que também 

foi constatado em levantamento de macroinvertebrados bentônicos por outros autores (SILVA, 

2007; SILVEIRA, 2004; TOMM, 2001; POSSETTI et al, 2017). 

Dentre as ordens de Insecta, a mais recorrente foi Diptera com 86% de ocorrência, seguida 

por Ephemeroptera com 4%, Odonata com 3%, Coleoptera e Trichoptera com 

aproximadamente 2%. As ordens Hemiptera e Plecoptera mantiveram ocorrências próximas 

a 1%, e as ordens Lepidoptera e Collembola com baixa ocorrência, inferior à 1% (3 e 4 

indivíduos, respectivamente). Dentre as famílias registradas na ordem que apresentou a maior 

ocorrência, Chironomidae foi a de maior importância, representando cerca de 71% dos 

indivíduos amostrados, seguida da família Simulidae com 11%, Psychodidae com 7% e 

Ceratopogonidae com 5%. As demais famílias apresentaram ocorrência aproximada de 1% 

cada.  

Em relação à abundância, o ponto CA2 se destacou pela quantidade de organismos 

registrados em ambas as campanhas, 879 indivíduos em agosto e 1.385 em outubro, seguido 

do CA1 com 803 organismos em agosto e 1.268 em outubro (FIGURA 5.4.6.2). Essa maior 

abundância no ponto CA2 é devido à maior ocorrência de organismos da família Simulidae, 

Psychodidae, Chironomidae, subclasse Hirudinea, Oligochaeta e Physidae. Além disso, o 

ponto CA8 apresentou 867 indivíduos na campanha de outubro, contudo demonstrou também 

alta dominância de organismos resistentes às alterações ambientais, sendo eles 

Chironomidae e Hirudinea, como pode ser observado no QUADRO 5.4.6.4. 

66,6%

26,0%

5,8%

1,4% 0,2%

Filo Arthropoda Filo Annelida Filo Mollusca Filo Platyhelminthes Filo Nematoda
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QUADRO 5.4.6.4 

ABUNDÂNCIA E RIQUEZA DE MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS EM UNIDADE TAXONÔMICA OPERACIONAL (UTO) 

TÁXON AGOSTO/2020 OUTUBRO/2020 

FILO/CLASSE/ORDEM/FAMÍLIA CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA1 A2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 

Filo Platyhelminthes                                   

Classe Turbellaria 1 5     7   3 10     11     2   88 2 

Filo Nematoda   3     1   1 2   3 6   1       2 

Filo Arthropoda                                   

Classe Insecta                                   

Ordem Coleoptera                                   

Dytiscidae       2                           

Dryopidae           1             5   3     

Elmidae     12 18   8 1     5   14 17   13     

Haliplidae                           1       

Hydrophilidae         5             3   6   3   

Noteridae         2                         

Scirtidae                         1         

Ordem Diptera                                   

Ceratopogonidae 3   4 8 41 9 35     7   4 87 7 1 25   

Chironomidae 589 111 22 57 154 79 75 112 205 767 461 46 112 152 50 117 464 

Corethrellidae             3                     

Culicidae           1                 2     

Dixidae       1                   1       

Muscidae 1                                 

Psychodidae 2 302           20 15 1     1         

Simulidae 8   5   10 4 18   10 44 112 16 1   3 321   

Stratiomyidae 1       4       2       1         

Tabanidae 2     2     3     1   1 1 1 4     

Tipulidae 2   2 8     6 3 2 1   1 13     3   

Pupa 23 29 2 1 2 1 6 28 27 23 15 2 1 6 2 3 79 

Ordem Ephemeroptera                                   

Baetidae 23 1 2 3 8 3 5   3 17 1 9 6 45 10 3   

Caenidae 7     1           5 12 4 4   3     

Leptophlebiidae     6 10   3     3 6   4 5   16     

Leptohyphidae   1             6                 

Ordem Hemiptera                                   

Belostomatidae                   3   1     1     

Corixidae         3 1               13   2   

Gerridae                           1       

Hebridae     1                             

Notonectidae         2                 8       

Veliidae 4   4 1 1 2       1   12     4     

Ordem Megaloptera                                   

Corydalidae   1         1 1 1                 

Ordem Odonata                                   

Aeshnidae 4   5   1     2   3         2     

Continua... 
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QUADRO 5.4.6.4 

ABUNDÂNCIA E RIQUEZA DE MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS EM UNIDADE TAXONÔMICA OPERACIONAL (UTO) 

TÁXON AGOSTO/2020 OUTUBRO/2020 

FILO/CLASSE/ORDEM/FAMÍLIA CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA1 A2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 

Calopterigidae     2 2         5 4   13           

Coenagrionidae                     7             

Corduliidae                 1                 

Dicteriadidae                 2           5     

Gomphidae 4     8   4       4   2 4   28   1 

Libellulidae 26   1 2 3   1     37   6 1 5 5 2   

Megapodagrionidae 2                 4               

Perilestidae                       2   4       

Protoneuridae   1                               

Ordem Trichoptera                                   

Calamoceratidae 7     8       1   20   10 2   5     

Hydropsychidae     3 15 1       1 1 19             

Leptoceridae                             2     

Limnephilidae       8                           

Philopotamidae                   1               

Ordem Plecoptera                                    

Gripopterygidae     4             2   37 9   1     

Perlidae       1                           

Ordem Collembola         1   2     1               

Ordem Lepidoptera     1           1     1           

Subfilo Crustacea                                   

Classe Malacostraca                  

Ordem Amphipoda                                   

Gammaridae 24     14 32   5   1 81 1 1 1 12   39   

Ordem Decapoda                                   

Aeglidae 5   2 2   1     1 4     8   2     

Filo Annelida                                   

Classe Clitellata                                   

Subclasse Hirudinea 46 329   5 25   2 240 11 117 339     10   2 203 

Subclasse Oligochaeta 11 36 17 37 69 9 51 75 255 64 195 18 75 20 4 1 102 

Filo Mollusca                                   

Classe Bivalvia 8 5 15 10 2 12 3 1   38 22 4 27 9 23 1   

Classe Gastropoda                                   

Ancylidae     2                 1           

Hydrobiidae     2         1     7           1 

Planorbidae   6     2     19   1 31     20     4 

Physidae   49           32   2 146     8 1 1 9 

RIQUEZA de UTO's 22 13 20 23 21 14 17 14 18 30 15 23 22 19 23 14 9 

ABUNDÂNCIA  803 879 114 224 376 138 221 547 552 1268 1385 212 383 331 190 611 867 

%EPT 4,61 0,23 13,16 20,54 2,39 4,35 2,26 0,18 2,36 4,10 2,31 30,19 6,79 13,60 19,47 0,49 0,00 

PONTUAÇÃO BMWP 106 38 92 122 73 60 61 54 80 146 53 106 104 66 111 55 28 

Observação: registros nos cursos d’água amostrados na área de influência do empreendimento, na campanha de agosto e outubro de 2020. 
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FOTO 5.4.6.22 - Ordem Coleoptera 
 
 
 

FOTO 5.4.6.23 - Ordem Diptera 

    

FOTO 5.4.6.24 - Ordem Hemiptera 
 
 
 

FOTO 5.4.6.25 - Ordem Odonata 

    

FOTO 5.4.6.26 - Ordem Ephemeroptera FOTO 5.4.6.27 - Ordem Plecoptera 
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FOTO 5.4.6.28 - Ordem Trichoptera 

 
 
 

FOTO 5.4.6.29 - Ordem Collembola 

    
FOTO 5.4.6.30 - Ordem Lepidoptera 

 
 
 

FOTO 5.4.6.31 - Ordem Amphipoda 

    
FOTO 5.4.6.32 - Ordem Decapoda FOTO 5.4.6.33 - Filo Platyhelminthes 
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FOTO 5.4.6.34 - Filo Nematoda FOTO 5.4.6.35 - Classe Gastropoda 

 
 
 

    
FOTO 5.4.6.36 - Classe Bivalvia FOTO 5.4.6.37 - Subclasse Oligochaeta 

 
 
 

  
FOTO 5.4.6.38 – Subclasse Hirudinea 
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FIGURA 5.4.6.2 - Abundância de macroinvertebrados aquáticos 

registrados nos pontos amostrados, nas campanhas de agosto e 

outubro de 2020, Rio Branco do Sul – PR. 

 

No geral, os organismos mais abundantes registrados nas duas campanhas representam 

macroinvertebrados aquáticos que possuem a classificação resistentes e tolerantes às 

alterações negativas nos ambientes aquáticos. Os organismos tolerantes são organismos que 

necessitam de menores concentrações de oxigênio dissolvido, pois alguns utilizam o oxigênio 

atmosférico, como por exemplo os Coleoptera. Já os organismos resistentes são aqueles 

capazes de viverem em condições de elevado impacto e de total depleção de oxigênio por 

várias horas, como exemplo Chironomidae, Oligochaeta e Hirudinea (GOULART; CALLISTO, 

2003). 

A larva da família Chironomidae foi abundante em todos os pontos de amostragem. Dentre os 

grupos de insetos aquáticos, são os mais amplamente distribuídos e frequentemente os mais 

abundantes no ambiente de água doce (COFFMAN, 1995; GUERESCHI; MELÃO, 1998). As 

larvas possuem uma grande capacidade adaptativa, pois colonizam todos os tipos de 

substratos, sedimentos e vegetação aquática dos ambientes lóticos e lênticos (CRASTON, 

1995; TRIVINHO-STRIXINO; STRIXINO, 1995). Além disso, exibem uma grande diversidade 

ecológica, vivem sob ampla variedade de condições ambientais, com espécies tolerantes e 

outras muito sensíveis às baixas concentrações de oxigênio, extremos de temperatura, pH, 

salinidade e trofia (PELÁEZ-RODRÍGUEZ, 2001). A disponibilidade alimentar faz com que os 

Chironomidae tendam a apresentar hábitos generalistas e oportunistas, o que também pode 

ajudar a explicar a dominância de indivíduos de Chironomidae sobre os outros táxons 

existentes neste e em outros estudos (AMORIM; CASTILLO, 2009). Representando assim, 

um dos principais grupos da comunidade bentônica na maioria dos ecossistemas de água 

doce. 

Vale destacar, a presença de larvas em diferentes ínstares e ninfas em diversos estádios 

registradas nos pontos amostrados, o que demonstra a continuidade do ciclo de vida dos 
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organismos, o que leva a inferir ao alto índice de sobrevivência e conclusão do 

desenvolvimento, ocasionando a saída do meio aquático para o ambiente terrestre. 

Quanto à riqueza (expressa em UTO), os valores variaram 9 a 30 táxon, os maiores valores 

foram registrados no ponto CA1, com 30 UTOs, seguido do CA3, CA6 e CA4 (23, 23 e 22 

UTOs respectivamente) na campanha de outubro e nos pontos CA4, CA1, CA5 e CA3 (23, 22, 

21 e 20 UTOs respectivamente), na campanha de agosto de 2020. Altos valores de riqueza 

estão relacionados com a integridade do ambiente. Neste caso, a maioria dos valores obtidos 

foram altos pois os pontos apresentam vegetação ripária, heterogeneidade de habitat, e pode-

se inferir que possuem melhores condições físico-químicas da água. Os menores valores de 

riqueza se apresentaram nos pontos CA2 (13 e 15 UTOs), CA8 (14 e 9), CA6 em agosto (14), 

CA7 em outubro (14), conforme demonstrado na FIGURA 5.4.6.3. 

 

FIGURA 5.4.6.3 – Riqueza de UTOs de macroinvertebrados 

aquáticos registrados nos pontos amostrados, nas campanhas de 

agosto e outubro de 2020, Rio Branco do Sul – PR. 

 

Importa destacar, que os pontos CA1, CA4, CA3 e CA6, ambientes lóticos, nos quais 

apresentaram vegetação ciliar preservada, ausência de lixo nas margens, e mesmo contendo 

casas nas proximidades (CA1), demonstraram maiores valores de riqueza, e maiores valores 

de abundância de crustáceos aeglídeos, dentre outros organismos sensíveis a poluição, 

sendo estes locais de extrema importância ecológica. 

Alguns cursos d’água, com destaque para os pontos CA2, CA5, CA7 e CA8, obtiveram a 

presença de vermes platelmintos (Classe Turbellaria), podendo esses parasitar outros 

organismos. Esta Classe é composta principalmente por vermes de vida livre, comumente 

encontrados em ambientes aquáticos. Muitas de suas espécies foram inicialmente descritas 

como comensais e, posteriormente, algumas passaram a ser descritas como parasitos 

(ROHDE, 1994). Em todo caso, parece evidente a transição entre a vida livre, o comensalismo 

(com sua estreita associação à outra espécie) e o parasitismo nesta Classe ancestral. 

Também foram encontrados nematódeos (formato cilíndrico e alongado) de porte muito 
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pequeno, que podem acometer o trato gastrintestinal dos animais e alimentam-se de sangue, 

conteúdo pré-digerido e da mucosa existente (COELHO, 2014).  

Foram identificados ainda pontos com a presença de moluscos, aspecto importante 

relacionado à ocorrência de bivalves é que o hábito alimentar filtrador característico pode 

indicar a presença de material orgânico particulado, inclusive bactérias. Ainda, segundo Rocha 

(2003), os Gastropoda são de particular importância nas águas doces, pelo número de 

espécies, biomassa e importante papel nas cadeias tróficas, pois são consumidores primários 

e servem de alimento a muitos outros grupos de animais, principalmente peixes, aves e 

mamíferos. 

A porcentagem de EPT se refere à abundância das Ordens Ephemeroptera, Plecoptera e 

Trichoptera em relação à abundância total de macroinvertebrados aquáticos registrados por 

ponto amostral. Os maiores valores foram registrados nos pontos CA4 (20,54%) e CA3 

(13,16%) e os menores nos pontos CA8 (0,18%) e CA2 (0,23%) na campanha de agosto. Já 

no mês de outubro os pontos CA3 (30,19%), CA6 (19,47%) e CA5 (13,60%) apresentaram os 

maiores valores e os pontos CA7 (0,49%) e CA2 (2,31%) as menores porcentagens, enquanto 

o ponto CA8 não obteve representantes de EPT na campanha de outubro de 2020 (FIGURA 

5.4.6.4). Os menores valores e a ausência de EPTs podem estar relacionados com a 

qualidade do ambiente, que não favoreceu a ocorrência de organismos sensíveis, visto que 

esses pontos apresentaram alta abundância e riqueza de organismos tolerantes e resistentes. 

Os EPTs são reconhecidamente sensíveis à poluição orgânica, e os primeiros a 

desaparecerem ou terem seu número reduzido em caso de impactos e alterações na 

qualidade da água. Diversos fatores, tais como baixa concentração de sólidos em suspensão, 

águas limpas e bem oxigenadas e mata ciliar preservada são importantes para a manutenção 

destes organismos (ROLDÁN-PÉREZ, 1988; ESTEVES, 2011). 

 

FIGURA 5.4.6.4 – Porcentagem (%) de EPT nos pontos amostrados 

nas campanhas de agosto e outubro de 2020. 
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Vale destacar, a presença de indivíduos da ordem Ephemeroptera (famílias Baetidae, 

Caenidae e Leptophlebiidae) e ordem Trichoptera (famílias Calamoceratidae e 

Hydropsychidae) nos pontos com maiores porcentagens (CA1, CA3, CA4 e CA6). Áreas de 

remanso em ambientes lóticos, principalmente onde há acúmulo de folhiço em decomposição, 

podem ser ocupadas por uma grande variedade de gêneros dessas famílias. De fato, nesse 

tipo de ambiente praticamente todos os meso-habitat disponíveis, tais como pedras, cascalho, 

folhiço, troncos e hidrófitas podem ser ocupados pelas ninfas. Tais características são 

apresentadas nesses pontos proporcionando a maior porcentagem de EPT. 

Em relação ao índice BMWP, dois pontos foram classificados como de qualidade boa sendo 

eles: CA1 (106 pontos) e CA4 (122 pontos) na campanha de agosto e CA1, CA3, CA4 e CA6, 

na campanha de outubro, pontuações que enquadram na Classe II, demonstrando um sistema 

perceptivelmente não alterado ou águas não poluídas, esse resultado reflete locais mais 

preservados. Os pontos que apresentaram qualidade duvidosa foram: CA2 (38 pontos), CA6 

(60 pontos) e CA8 (54 pontos) em agosto e CA2 e CA7 na campanha de outubro, essas 

pontuações se enquadram na Classe IV, o que reflete um sistema alterado (águas poluídas). 

Já os pontos CA3, CA5, CA7 e CA9 foram classificados com qualidade aceitável na campanha 

de agosto e CA5 manteve na mesma classificação em outubro, o que representa efeitos 

moderados de poluição nos locais amostrados (FIGURA 5.4.6.5). Vale destacar, que o CA8, 

na campanha de outubro, apresentou qualidade crítica, demonstrando um sistema muito 

alterado. 

 

FIGURA 5.4.6.5 – Pontuação e classificação dos pontos 

amostrados, segundo o índice de BMWP, nas campanhas de agosto 

(C1) e outubro (C2) de 2020. Legenda: Cor azul - qualidade boa; Cor 

verde - qualidade aceitável; Cor amarela - qualidade duvidosa; Cor 

laranja – qualidade crítica. 

 

A condição de qualidade aceitável e duvidosa indica uma classificação intermediária, em que 

a água e o ambiente amostrado apresentam condições que permitem a ocorrência de um nível 

intermediário de grupos taxonômicos, que estão adaptados às condições daqueles pontos. 

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1

C2

C2

C2 C2

C2

C2

C2

C2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9

P
o
n
tu

a
ç
ã
o
 B

M
W

P

Pontos amostrais



PROMINER
PROJETOS  LTDA 592 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

Nesta situação, pode haver uma relativa heterogeneidade de habitat e condições físico-

químicas, que ainda permite uma maior ocorrência de organismos, contudo, observa-se a 

dominância de táxons mais tolerantes às alterações ambientais. O CA8, que apresentou 

qualidade crítica (barra na cor laranja) indica que o ambiente não está tão apropriado à 

ocorrência de uma maior diversidade biológica, portanto apenas organismos mais resistentes 

têm condições de sobreviver no ambiente. 

Infere-se que este resultado pode estar relacionado ao fato de que o ponto CA2 e CA8 sofrem 

influência da decomposição de resíduos sólidos e efluentes provenientes das atividades 

humanas, especialmente dos esgotos domésticos, desta forma, a água e substrato utilizado 

pelos macroinvertebrados aquáticos são constantemente impactados. À vista disso, insta 

constar, que em campo foi identificado odor desagradável da água, além disso observou-se 

nesses pontos a presença de lixo nas margens (FOTO 5.4.6.39 a 5.4.6.42), na sua maioria 

materiais plásticos e latas, bem como na triagem da amostra coletada, observados vários 

resíduos plásticos, em diversos tamanhos. 

 

  
FOTO 5.4.6.39 - Presença de resíduos sólidos 
registrados no ponto CA8, agosto de 2020. 

FOTO 5.4.6.40 - Presença de resíduos sólidos 
registrados no ponto CA2, agosto de 2020. 

  
FOTO 5.4.6.41 - Presença de resíduos sólidos 
registrados no ponto CA8, outubro de 2020. 

FOTO 5.4.6.42 - Presença de resíduos sólidos 
registrados no ponto CA2, outubro de 2020. 
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 Similaridade 

Com relação a similaridade, foi observado durante a campanha de agosto a maior similaridade 

entre os pontos CA2 e CA8, ambos localizados no mesmo rio, apresentando características 

físicas bastante semelhantes. Os valores de similaridade (QUADRO 5.4.6.5) variaram de 

0,103 (CA3-Campanha 2 e CA8-Campanha2), representando menor semelhança, a 0,588 

(CA2-Campanha1 e CA8-Campanha1), sendo esta a maior semelhança registrada entre os 

pontos e campanhas para a comunidade de macroinvertebrados aquáticos. No geral, a 

similaridade analisada entre os ambientes aquáticos amostrados nas duas campanhas pode 

ser considerada de média a alta semelhança. 

 

QUADRO 5.4.6.5 

MATRIZ DE SIMILARIDADE (JACCARD) DE MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

ENTRE AS ÁREAS AMOSTRADAS 

 CAMPANHA 1 CAMPANHA 2 

 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 CA9 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6 CA7 CA8 

CA1C1 1                 

CA2C1 0,25 1                

CA3C1 0,354 0,137 1               

CA4C1 0,5 0,161 0,433 1              

CA5C1 0,433 0,307 0,322 0,294 1             

CA6C1 0,333 0,173 0,416 0,370 0,296 1            

CA7C1 0,444 0,363 0,321 0,379 0,461 0,291 1           

CA8C1 0,333 0,588 0,214 0,193 0,296 0,12 0,347 1          

CA9C1 0,333 0,291 0,357 0,322 0,258 0,230 0,296 0,2307 1         

CA1C2 0,575 0,264 0,470 0,558 0,416 0,333 0,424 0,333 0,333 1        

CA2C2 0,321 0,473 0,25 0,266 0,44 0,208 0,391 0,45 0,269 0,363 1       

CA3C2 0,451 0,125 0,535 0,533 0,294 0,370 0,379 0,156 0,281 0,558 0,225 1      

CA4C2 0,571 0,206 0,4 0,5 0,303 0,44 0,444 0,241 0,333 0,575 0,275 0,551 1     

CA5C2 0,322 0,333 0,181 0,312 0,481 0,222 0,384 0,269 0,156 0,289 0,36 0,312 0,242 1    

CA6C2 0,451 0,161 0,433 0,437 0,257 0,541 0,290 0,193 0,205 0,558 0,225 0,533 0,551 0,235 1   

CA7C2 0,44 0,35 0,307 0,321 0,521 0,333 0,55 0,333 0,28 0,333 0,45 0,370 0,333 0,571 0,275 1  

CA8C2 0,192 0,466 0,115 0,142 0,25 0,15 0,238 0,533 0,125 0,218 0,5 0,103 0,148 0,272 0,142 0,277 1 

 

A análise do diagrama de distância de ligação, representado na FIGURA 5.4.6.6, indica a 

formação de dois grupos maiores, dependentes das características dos cursos d’água, 

sugerindo composições bastante heterogêneas entre os grupos, sendo esse resultado um 

reflexo das diferenças de habitat encontradas entre os pontos amostrais. Assim, constatou-se 

que houve relação entre os pontos localizados no mesmo curso d’água (CA2 e CA8), bem 

como a relação por características ambientais visualizadas em campo, tais como a presença 

de lixo (CA2 e CA8), mata ciliar degradada (CA2, CA5, CA7 e CA8) e preservada (CA1, CA3, 

CA4 e CA6). A alta heterogeneidade do componente florístico e características registradas 

nos cursos d’água comparados neste estudo, corrobora com a existência de padrões de 

diversidade e sensibilidade de macroinvertebrados aquáticos aos impactos antrópicos, 

baseados na distribuição dos táxons registrados nos pontos amostrais. Além disso, quando 
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comparados os resultados por ponto amostral estudado, constata-se que os resultados destes 

apresentaram alta semelhança entre as duas campanhas realizadas (FIGURA 5.4.6.6). 

 

 

FIGURA 5.4.6.6 – Dendograma gerado a partir de similaridade de Jaccard entre os pontos 

amostrados e campanhas (C1-agosto e C2-outubro), amostrados na área de influência do 

empreendimento. 

 

 Presença de táxons ameaçados 

Foram registrados táxons sensíveis às alterações antrópicas, sendo aqueles que não toleram 

a degradação ambiental, representados neste estudo por ninfas e larvas de insetos, 

principalmente de Plecoptera, Trichoptera e Ephemeroptera, e a presença de decápodes. 

Atualmente, os artrópodes representam o grupo dominante de animais na terra. A enorme 

diversidade existente, mais da metade de todas as espécies descritas de organismos e 

aproximadamente três quartos de todas as espécies animais, evidenciando a capacidade 

desses organismos de assumir uma infinidade de hábitos ecológicos (BARNES; RUPPERT; 

FOX, 2005). Dentro do grupo dos artrópodes, os insetos se destacam devido a sua elevada 

abundância e grande riqueza. Considerando a vasta diversidade do bioma Mata Atlântica, se 

faz necessário ações visando a preservação da vegetação ciliar desses corpos d’água, uma 

vez que os invertebrados apresentam importância econômica e ecológica, e impactos diretos 

nos cursos d’água e seu entorno podem desencadear desequilíbrio no ecossistema, causando 

ameaças à biodiversidade. 
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 Composição regional da fauna de macroinvertebrados bentônicos a partir de dados 

secundários 

No que tange aos dados secundários encontrados, foram identificados dois estudos, 

executados pela Prominer Projetos Ltda no município de Rio Branco do Sul, estado do Paraná, 

na bacia do Ribeira. Os dois estudos abrangeram oito pontos de amostragem e as coletas 

ocorreram nos meses de julho e novembro do ano de 2012. 

A comunidade zoobentônica esteve representada, considerando os dois estudos e períodos 

de amostragem, por um total de 38 famílias, pertencentes às classes Insecta com nove ordens, 

sendo elas: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, 

Odonata, Collembola, Megaloptera, classes Oligochaeta e Hirudinea, subfilo Crustacea 

representado por Decapoda, Amphipoda e Ostracoda, identificados ainda Hydracarina, 

Temnocephala, Turbellaria, Nematoda, e Mollusca (Bivalvia, Gastropoda), conforme 

apresentado no QUADRO 5.4.6.6 a seguir. 

 

QUADRO 5.4.6.6 

DADOS SECUNDÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL – PR 

Táxon PROMINER 2012a PROMINER 2012b 

Insecta 

Ephemeroptera   

Baetidae x x 

Caenidae x x 

Polymitarcyidae  x  

Leptohyphidae x x 

Leptophlebiidae x x 

Heptageniidae  x 

Plecoptera   

Perlidae x x 

Gripopterygidae x x 

Trichoptera   

Hydropsychidae x x 

Calamoceratidae x  

Hydroptilidae x x 

Limnephilidae x  

Polycentropodidae x  

Psychomyiidae x  

Coleoptera   

Scirtidae x  

Elmidae x x 

Haliplidae x  

Hydrophilidae x x 

Continua... 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=576&q=Polymitarcyidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDIoyzNLMXjEaMYt8PLHPWEp3UlrTl5jVOfiCs7IL3fNK8ksqRSS5GKDsvileLmQ9fEsYuUPyM-pzM0sSSxKrsxMSUwFABKR3ldaAAAA
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QUADRO 5.4.6.6 

DADOS SECUNDÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL – PR 

Táxon PROMINER 2012a PROMINER 2012b 

Diptera   

Chironomidae x  

Simulidae x x 

Ceratopogonidae x x 

Dixidae x x 

Tipulidae x x 

Psychodidae  x 

Pupa de Diptera x x 

Hemiptera   

Naucoridae x x 

Saldidae x  

Odonata   

Libellulidae  x  

Gomphidae  x 

Collembola   

Collembola n/i x x 

Sminthuridae  x 

Megaloptera   

Corydalidae  x 

Annelida 

Oligochaeta x x 

Tubificidae x x 

Hirudinea x  

Crustacea 

Decapoda   

Aeglidae x x 

Amphipoda   

Gammaridae x x 

Ostracoda x  

Cypridacea x  

Hydracarina x  

Temnocephalidae x x 

Nematoda  x 

Turbellaria x x 

Mollusca 

Gastropoda   

Ancylidae x  

Continua... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Libellulidae
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QUADRO 5.4.6.6 

DADOS SECUNDÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL – PR 

Táxon PROMINER 2012a PROMINER 2012b 

Planorbiidae x  

Bivalvia   

Sphaeridae x  

 

Insecta foi o grupo predominante, apresentou a maior riqueza de táxons, em ambos os 

estudos. Deve-se destacar a presença das ordens Trichoptera, Plecoptera e Ephemeroptera, 

estas ordens, em sistemas lóticos, são utilizadas na avaliação da qualidade ambiental. Estes 

são considerados os grupos de organismos mais sensíveis às alterações ambientais, e por 

isso são utilizados como bioindicadores de alterações antrópicas (ROSENBERG; RESH, 

1993). 

Conforme relatado no estudo, especificamente, com relação aos crustáceos do gênero Aegla, 

registrados nas estações de amostragem, nenhum dos indivíduos capturados pertence a 

espécies listadas como em perigo de extinção. Segundo Bond-Buckup (2003), os aeglídeos 

têm prioridade em estudos bioecológicos, sendo um grupo vulnerável a mudanças que 

possam ocorrer no seu habitat, e pode fornecer importante contribuição em tomadas de 

decisões na biologia da conservação. 

5.4.6.6. Considerações sobre a fauna bentônica 

Diante dos resultados obtidos, pode-se constatar que a área de estudo possui boa riqueza de 

macroinvertebrados aquáticos e é dominada, principalmente, por organismos da classe 

Insecta. Os resultados indicam ainda, que a comunidade é composta por organismos 

resistentes, tolerantes e sensíveis aos impactos antrópicos, contudo foi possível identificar 

pontos (CA2 e CA8) com baixa riqueza e alta abundância de organismos resistentes, sendo 

que estes locais demonstram a presença de lixo no curso d’água, bem como o odor 

desagradável da água, o que nos leva a inferir que são locais com alterações ambientais 

acentuadas, provenientes de decomposição de resíduos e efluentes de atividades humanas, 

impactando assim o ecossistema. 

No geral, os pontos CA1, CA3, CA4, CA5 e CA6 apresentaram maiores valores para as 

métricas avaliadas, o que significa que estes pontos possuem alta variedade de táxon devido 

ao ambiente, que possibilita sua instalação e permanência, sendo estes locais de extrema 

importância ecológica por abrigarem organismos sensíveis à poluição. Já os pontos CA2, CA7 

e CA8 apresentaram os menores valores, o que demonstra locais com alterações ambientais 

acentuadas. Os pontos que apresentaram baixos valores de Ephemeroptera, Plecoptera e 

Trichoptera (EPTs), sendo estes organismos sensíveis, podem estar associados aos 

ambientes modificados, que possuem vegetação ripária esparsa ou ausente, como também à 

intolerância em relação às características físico-químicas da água, levando a redução e até o 

desaparecimento de indivíduos desses grupos e a proliferação de organismos tolerantes e 

resistentes, diminuindo dessa forma a biodiversidade local. 
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Com relação ao índice BMWP, os pontos amostrados apresentaram quatro classificações de 

qualidade da água, sendo elas: boa (CA1, CA3, CA4 e CA6), aceitável, duvidosa (CA2) e 

crítica (CA8). 

Importa destacar, a importância dos macroinvertebrados aquáticos na cadeia trófica, servindo 

de alimentos para outros animais, invertebrados e vertebrados, bem como a sua importância 

médica e veterinária, pois vários invertebrados ligados à água podem ser potencialmente 

vetores de doenças. Dessa forma, a poluição dos cursos d’água acarreta na baixa diversidade 

biológica ocasionando a proliferação de organismos tolerantes e resistentes e maior risco de 

doenças veiculadas pela água. São conhecidas várias doenças que podem ser transmitidas 

pela ingestão ou simples contato com a água, devido à presença de vírus, bactérias e 

parasitas ou através de contato com os vetores (insetos, moluscos e etc.). 

Os dípteros (moscas e mosquitos) formam um grupo diverso de insetos, com muitas espécies 

com importância sanitária. Algumas espécies de mosquitos hematófagos da família Culicidae, 

são transmissores de arboviroses, malária, filariose e encefalite (TRIPLEHORN; JOHNSON, 

2011). As espécies de mosquitos hematófagos da família Psychodidae, subfamília 

Phlebotominae, conhecidos como mosquitos-palha ou flebótomos, são vetores de várias 

doenças em diversas partes do mundo, mas no Brasil são transmissores do protozoário 

causador da leishmaniose (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011). 

Ademais, a presença de mata ciliar nos cursos d’água é de extrema importância pois é um 

dos principais fatores que atuam diretamente na ecologia de um sistema fluvial, e na relação 

da mata com o ambiente lótico, podendo assim, ter importante influência na distribuição dos 

macroinvertebrados aquáticos. A menor complexidade estrutural do substrato prejudica a 

riqueza de espécies, devido à baixa disponibilidade de recursos e habitat disponíveis 

(ESTEVES, 2011). 

Com os resultados obtidos, pôde-se concluir que a macrofauna aquática deste ecossistema é 

diversa. Tais resultados são importantes para o avanço do conhecimento das populações de 

macroinvertebrados que habitam esta região, além de corroborar com o papel destes animais 

como bioindicadores de qualidade ambiental e importantes ferramentas na avaliação da saúde 

e integridade dos ecossistemas aquáticos. 

5.4.6.7. Ictiofauna 

Ictiofauna é um termo comumente utilizado para designar a fauna de peixes de uma 

determinada região. Os peixes encontram-se distribuídos por uma enorme variedade de 

ambientes desde os grandes oceanos, lagos e rios até os riachos e as pequenas poças de 

água temporárias (POUGH; JANIS; MESER, 2003). Atualmente, são reconhecidas 35.588 

espécies de peixes válidas, o que representa um pouco mais da metade das espécies de 

vertebrados conhecidas (FRICKE et al., 2020). 

A maior fauna de peixes de água doce do mundo está inserida na região Neotropical que 

abrange as Américas do Sul e Central. São aproximadamente 20 ordens e 69 famílias, com 

5160 espécies válidas e muitas outras reconhecidas como novas e em processo de descrição 

(REIS et al., 2016). A ordem Characiformes é representada por mais de 1200 espécies e os 

demais Osthariophysi incluem 13 famílias de bagres e seis famílias de Gymnotiformes. Os 

Ciclídeos são os mais diversos representantes da ordem Perciformes, com aproximadamente 
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150 espécies. Somado a isso, muitos representantes de famílias marinhas invadiram as águas 

doces da América do Sul, dentre elas as raias de água doce (família Potamotrigonidae, 

endêmica da América do Sul), os arenques (família Clupeidae), os peixes sapos (família 

Batrachoididae), os peixes agulha (família Belonidade, 3 gêneros endêmicos e 7 espécies), 

as corvinas (família Sciaenidae) e os linguados (família Achiridae) (LÉVEQUE et al., 2008). 

O estado do Paraná abriga quatro ecorregiões de água doce continental, tendo a sua porção 

norte representada pela ecorregião Alto Paraná, ao sul a Iguassu e a leste uma pequena 

parcela da ecorregião Sudeste da Mata Atlântica e a do Ribeira de Iguape (ABELL et al., 2008). 

A bacia do rio Ribeira de Iguape contém um alto grau de endemismo e alta diversidade 

(OYAKAWA et al., 2006). Estimativas recentes indicam ao menos 97 espécies de peixes, onde 

quase 60% são endêmicos da bacia (OYAKAWA; MENEZES, 2011).  

A fauna típica de riachos e ribeirões, principais formadores dos rios, é constituída por peixes 

de pequeno porte (normalmente menos que 15 cm de comprimento padrão), com pouco ou 

nenhum valor comercial, distribuições geográficas restritas e elevado grau de endemismo 

(CASTRO, 1999; CASTRO et al., 2003). Essas espécies desempenham funções importantes 

para o ecossistema local. Além de atuarem em diversos níveis tróficos, sendo úteis para o 

controle populacional de outros grupos de animais aquáticos e terrestres (principalmente 

invertebrados) através de interações predador-presa, muitas espécies possuem exigências de 

hábitat específicas, podendo ser utilizadas como indicadores de qualidade ambiental 

(CASATTI et al., 2006; FERREIRA; CASATTI, 2006). Por outro lado, algumas espécies 

generalistas e tolerantes a condições adversas tendem a dominar comunidades submetidas 

a altas pressões antrópicas. A ictiocenose desses ambientes é muito dependente da 

vegetação ripária para alimentação, abrigo e reprodução (CASTRO, 1999; LOWE-

MCCONNELL, 1999; CASTRO et al., 2003), o que aumenta seu potencial como bioindicadora, 

uma vez que, além de responder às alterações no ambiente aquático possui uma alta 

responsividade às alterações no ambiente terrestre marginal. Assim, o estudo de 

comunidades de peixes, em especial de riachos, pode fornecer subsídios para uma avaliação 

mais completa da qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos, assim como dos 

terrestres adjacentes. 

5.4.6.8. Material e Métodos (Ictiofauna) 

 Coleta e análise de dados 

O levantamento de dados secundários considerou os trabalhos técnicos (PROMINER, 2012; 

ABILHOA, 2012; PROMINER, 2013) e científicos disponíveis na literatura (CETRA et al., 2012; 

FROTA et al., 2019) e os materiais registrados na base de dados SpeciesLink 

(www.splink.org.br) onde foram consultadas as cidades que compõem ou fazem fronteira com 

a AID do empreendimento e pertencem a bacia de drenagem do rio Ribeira: Rio Branco do 

Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Castro e Bocaíuva do Sul.  

A pesca dos exemplares foi realizada utilizando rede de arrasto (3 m x 1 m e 2 mm entre nós; 

FOTO 5.4.6.43), peneira (80 x 60 cm e 2 mm entrenós; FOTO 5.4.6.44) e puçá (FOTO 

5.4.6.45) durante 50 minutos por ponto, no período diurno (FOTO 5.4.6.43). Esses apetrechos 

permitem uma grande combinação de técnicas manuais capazes de explorar com eficiência 

os micro-hábitats encontrados nos ambientes escolhidos para o levantamento. Por se tratar 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 600 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

de métodos de captura ativo, possibilitam a captura de espécies com hábitos crípticos e 

noturnos, mesmo quando a coleta é realizada durante o período diurno (ver FLORES-LOPES; 

CETRA; MALABARBA, 2010; CASATTI et al., 2010; TERESA; ROMERO; LANGEANI, 2010; 

TERESA; ROMERO, 2010; TERESA; CASATTI, 2010 - ver UIEDA; CASTRO,1999 para 

detalhes sobre os métodos de amostragem).  

Para os ribeirões e represas amostrados as coletas foram complementadas com uma bateria 

de redes-de-espera com diferentes tamanhos de malha (2, 4, 6 e 8 cm entre nós opostos), 

que permaneceram instaladas por um período de 12 horas (FOTO 5.4.6.46) e dez lances de 

tarrafa (FOTO 5.4.6.47).  

A maioria dos indivíduos capturados foram fotografados e identificados em campo e 

devolvidos com vida ao corpo d’água em que foram coletados. Nenhum animal precisou ser 

sacrificado durante o inventario e devido ao pequeno porte da maioria dos indivíduos 

capturados e para minimizar o tempo de manipulação dos mesmos não foi realizado nenhum 

processo de marcação para os indivíduos liberados. 

 

  

FOTO 5.4.6.43 - Amostragem com rede de 
arrasto 

FOTO 5.4.6.44 - Amostragem com peneira 

  
FOTO 5.4.6.45 - amostragem com puçá FOTO 5.4.6.46 - Amostragem com rede de 

espera 
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FOTO 5.4.6.47 - amostragem com tarrafa 

 

A identificação das espécies e suas posições taxonômicas foram baseadas em Reis, Kullander 

e Ferraris Jr. (2003), Oyakawa et al (2006), Oyakawa e Menezes (2011), Frota et al. (2019) e 

nos bancos de dados eletrônicos “FishBase” (FROESE; PAULY, 2020) e “CAS – Catalog of 

fishes” (FRICKE et al, 2020). 

Para a verificação do status de conservação das espécies foram utilizadas as listas 

apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014) e pelo Decreto Estadual 

nº 3148/2004, anexos II e III. A definição da origem das espécies segue o que é apresentado 

por Fricke et al (2020). 

A comunidade de peixes foi avaliada por meio de descritores qualitativos e quantitativos, tais 

como abundância, riqueza de espécies, diversidade, uniformidade e similaridade. As análises 

foram conduzidas nos softwares Primer-E (CLARKE; GORLEY, 2006) e BioEstat (AYRES et 

al., 2007). A abundância representa o número de indivíduos contabilizados em cada 

campanha e ponto amostral, sendo apresentada em termos de abundância relativa e/ou total 

para cada espécie. A riqueza de espécies foi obtida pela contagem direta de táxons em cada 

unidade amostral (ODUM, 1988). A diversidade de espécies foi calculada através do índice de 

Shannon (H’), que assume que os indivíduos são uma amostra aleatória de uma população 

indefinidamente grande e que todos os indivíduos estão representados na amostra (PIELOU, 

1975 apud MAGURRAN, 2011), podendo ser obtido pela seguinte fórmula: 

𝐻′ = ∑ 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥 log 𝑝𝑖 

 

onde: 𝑝𝑖 - frequência relativa da espécie i 

 

A uniformidade da distribuição das espécies foi obtida pela medida de uniformidade de 

Shannon (J’) (PIELOU, 1969; 1975 apud MAGURRA, 2011): 

𝐽′ =
𝐻′

𝐻𝑚𝑎𝑧
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onde: 𝐻𝑚𝑎𝑥 - diversidade teórica máxima encontrada em uma situação na qual 

todas as espécies tivessem igual abundância, calculada como 

logaritmo em base 10 do número de espécies 

 

A análise de similaridade entre as amostras (pontos e campanhas) foi realizada pela análise 

de Cluster utilizando o coeficiente de similaridade de Bray-Curtis com agrupamento completo 

após transformação dos dados de abundância pela raiz quadrada. Pelo coeficiente de Bray-

Curtis (BRAY; CURTIS, 1957 apud CLARKE; WARWICK, 2001) a similaridade entre as 

amostras (Sjk) pode ser obtido pela fórmula: 

𝑆𝑗𝑘 = 100 {1 −
∑ |𝑦𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑘|𝑝

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖𝑗 + 𝑦𝑖𝑘)𝑝
𝑖=1

} 

 

onde: 𝑌𝑖𝑗 - abundância das espécies Y na amostra j 

 𝑌𝑖𝑘 - abundância da espécie Y na amostra K 

 

Dessa forma, quando duas comunidades forem exatamente iguais, o valor de S é igual a 100 

e quando duas comunidades não compartilharem nenhum táxon, o valor de S é igual a zero. 

A efetividade do inventário foi avaliada a partir do estimador de riqueza Chao 1 (CHAZDON et 

al., 1998 apud MAGURRAN, 2011) que se baseia no número de espécies raras da 

comunidade e pode ser obtido pela seguinte fórmula: 

𝑆𝑐ℎ𝑎𝑜1 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 +
𝐹1

2

2𝐹2
 

 

onde: 𝑆𝑜𝑏𝑠 - número de espécies na amostra 

 𝐹1 - número de espécies amostradas representadas por apenas um 

indivíduo (singletons)  𝐹2 - número de espécies amostradas representadas por dois indivíduos 

(doubletons) 

 

Associado às métricas tradicionais de diversidade (i.e. Riqueza, Diversidade e Equitabilidade), 

foram também avaliadas a representatividade das diferentes guildas tróficas e de uso do 

habitat na comunidade. 

Para a avaliação das guildas tróficas e de uso do habitat na comunidade, as espécies foram 

classificadas de acordo com as características apresentadas em Casatti (2002; 2003), Teresa 

e Casatti (2012) e observações pessoais, sendo que as espécies “onívoras” são aquelas que 

consomem mais de três itens alimentares e não apresentam nenhuma tendência de 

especialização ou preferência; “perifitívoras” são aquelas que apresentam aparelho bucal 

especializado para pastar ou raspar materiais sobre rochas ou substratos orgânicos, 

alimentando-se de perifíton, algas ou da microbiota associada; ‘insetívoras’ são as que têm a 

dieta baseada no consumo de invertebrados (aquáticos e/ou terrestres); “carnívoras” são 

aquelas que consomem presas inteiras ou partes de seu corpo (nesse caso destacamos a 
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categoria “lepidófago”, que faz referência ao consumo direto de escamas); e as espécies 

detritívoras se referem às que consomem material orgânico depositado no leito dos riachos. 

Em relação ao uso de hábitat, as espécies de “superfície” são aquelas que exploram a região 

superficial da coluna d’água; as “nectônicas” exploram a região central do canal, no meio da 

coluna d’água; as “nectobentônicas” exploram ao mesmo tempo a parte mais profunda da 

coluna d’água e o leito dos riachos; as bentônicas tem suas atividades exploratórias próximas 

ao substrato; e as espécies de “margens” são as que apresentam afinidade por um fluxo de 

água mais lento e frequentemente são encontradas em pequenos poços marginais ou junto a 

vegetação subaquática nas regiões litorâneas do canal. 

5.4.6.9. Resultados e discussão (Ictiofauna) 

 Estrutura da comunidade 

Ao todo foram capturadas oito espécies pertencentes a cinco famílias e quatro ordens 

(QUADRO 5.4.6.7; FOTO 5.4.6.48 a FOTO 5.4.6.55). A maioria das espécies encontradas é 

de pequeno porte, sem valor comercial e estão amplamente distribuídas nas nascentes, 

riachos e rios das drenagens do Ribeira de Iguape (OYAKAWA et al., 2006; FROTA et al., 

2019). Isso reforça a hipótese de Castro (1999) de que a predominância de peixes de pequeno 

porte é o único padrão geral para a ictiofauna de riachos da América do Sul. 

QUADRO 5.4.6.7 

ICTIOFAUNA DA ÁREA DE ESTUDO 

ORDEM / FAMÍLIA / 
ESPÉCIE 

STATUS DE 
CONSERVAÇÃO 

ENDEMISMO 
IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA 

ORDEM CHARACIFORMES 

Família Characidae 

Astyanax cf. laticeps    

Astyanax sp.  Ribeira de Iguape  

Família Erythrinidae 

Hoplias gr. malabaricus   PS 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 

Família Poecilidae 

Phalloceros cf. harpagos    

ORDEM CICHLIIFORMES 

Família Cichlidae 

Coptodon rendalli  Exótica PS 

Geophagus iporangensis   PS 

Oreochromis niloticus  Exótica PS 

ORDEM SILURIFORMES 

Família Heptapteridae 

Rhamdia quelen   PS 

Legenda:(E) Exótica; Pesca esportiva = PE; Pesca comercial = PC; Pesca de Subsistência = PS; Aquarismo = AQ 
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FOTO 5.4.6.48 - Astyanax cf. laticeps. 

 

FOTO 5.4.6.49 - Astyanax sp. 

  

FOTO 5.4.6.50 - Hoplias gr. Malabaricus. 

 

FOTO 5.4.6.51 - Phalloceros cf. harpagos. 

  

FOTO 5.4.6.52 - Geophagus iporangensis. FOTO 5.4.6.53 – Oreochromis niloticus. 
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FOTO 5.4.6.54 – Coptodon rendalli. FOTO 5.4.6.55 – Rhamdia quelen. 

 

 Riqueza por ponto amostral 

O número total de espécies variou entre 0 e 5 e os pontos CA1 e CA5 foram os que 

apresentaram os maiores valores de riqueza, seguido pelos pontos CA2, CA6 e CA7 (FIGURA 

5.4.6.7). No outro extremo temos o ponto CA4, com apenas uma espécie registrada, e os 

pontos CA8 e CA9, onde nenhuma espécie foi capturada durante as amostragens. 

 

FIGURA 5.4.6.7 – Riqueza para cada um dos pontos nas diferentes 

campanhas amostrais de levantamento da ictiofauna na área do 

empreendimento, Rio Branco do Sul - PR. 

 

O ponto CA5 também se destaca com alguns dos maiores valores de diversidade e 

equitabilidade, enquanto CA8 e CA9 novamente se destacam no outro extremo com os 

menores valores desses índices (QUADRO 5.4.6.8). 
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QUADRO 5.4.6.8 

ÍNDICES DE DIVERSIDADE E EQUITABILIDADE PARA PONTOS AMOSTRADOS 

PONTOS AMOSTRAIS 
ÍNDICES ECOLÓGICOS 

DIVERSIDADE DE SHANNON EQUITABILIDADE DE SHANNON 

CA1 0,163 0,233 

CA2 0,236 0,783 

CA3 0,200 0,663 

CA4 0,000 **** 

CA5 0,358 0,512 

CA6 0,239 0,500 

CA7 0,312 0,655 

CA8 0,000 **** 

CA9 0,000 **** 

 

 

A grande diversidade e equitabilidade nos pontos CA7 e CA5 devem estar relacionadas à 

heterogeneidade do habitat interno. Diversos trabalhos demonstram a relação entre a 

heterogeneidade de habitat e a riqueza de espécies (RICKLEFS; SCHULTER, 1993; ALLAN; 

CASTILLO, 2007; ROMERO; CASATTI, 2012) esses pontos apresentam grandes quantidades 

de macrófitas nas áreas marginais e galhos dentro d’água. Essas características juntas criam 

condições favoráveis a ocorrência de diferentes espécies. 

A baixa riqueza, diversidade e equitabilidade em alguns pontos pode ser reflexo da poluição 

físico-química da água, inviabilizando a sobrevivência de espécies sensíveis ou mesmo 

provocando a completa defaunação ictica do trecho amostrado. 

Dessa forma, investigações complementares em futuros programas de monitoramento devem 

acrescentar informações importantes sobre a comunidade de peixes desses pontos afim de 

verificar se a baixa riqueza e abundância é reflexo da alguma condição específica dos 

períodos de amostragem ou se reflete uma condição permanente desses corpos d’água. 

 

 Abundância 

Foi coletado um total de 2312 indivíduos e a espécie mais abundante foi P. harpagos (1969 

indivíduos), que sozinha representa 85,2% do total de indivíduos coletados (FIGURA 5.4.6.8). 

P. harpagos é uma espécie vivípara e com grande plasticidade alimentar, capaz de colonizar 

com sucesso ambientes submetidos à interferência antrópica e com recursos de baixa 

qualidade 
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FIGURA 5.4.6.8 – Ordenação de espécies por abundância de indivíduos nas nove 

estações de amostragem na área do empreendimento, Rio Branco do Sul - PR. 

 

 Eficiência de Esforço Amostral 

O estimador Chao 1 revelou uma riqueza estimada igual a riqueza observada, indicando a 

efetividade e a representatividade da amostragem realizada para o período de estudo na Área 

de estudo, entretanto isso não exclui a possibilidade de registros de novas espécies em futuras 

amostragens na região (FIGURA 5.4.6.9). 

 

FIGURA 5.4.6.9 – Estimador de riqueza Chao 1 (triângulos azuis) em 

relação à riqueza observada (Sobs – triângulos verdes) considerando todos 

os pontos amostrados durante o levantamento da ictiofauna. 
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 Similaridade 

A análise de similaridade faunística (baseada no Coeficiente de Bray-Curtis) revelou que os 

riachos compartilham cerca de 46% da fauna. Os agrupamentos indicam que características 

individuais de cada ponto foram mais importantes para a ocorrência das espécies do que a 

variação temporal entre as duas campanhas (FIGURA 5.4.6.10). 

 

FIGURA 5.4.6.10 - Dendrograma de similaridade entre os diferentes pontos amostrais. 

Coeficiente de similaridade de Bray-Curtis com média de grupo. 

 

A espécie P. harpagos é comum na região de estudo e foi registrada em quase 90% dos 

pontos amostrados, reforçando seu comportamento generalista e tolerância às interferências 

antrópicas (QUADRO 5.4.6.9). 

QUADRO 5.4.6.9 

ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES DA ICTIOFAUNA 

ESPÉCIES 

PONTO AMOSTRAL-CAMPANHA 

CA
1-
C1 

CA
1-
C2 

CA
2-
C1 

CA
2-
C2 

CA
3-
C1 

CA
3-
C2 

CA
4-
C1 

CA
4-
C2 

CA
5-
C1 

CA
5-
C2 

CA
6-
C1 

CA
6-
C2 

CA
7-
C1 

CA
7-
C2 

CA
8-
C1 

CA
8-
C2 

CA
9-
C1 

Astyanax cf. 
laticeps 

4 16 - - - 2 - - - - - - - - - - - 

Astyanax 
sp. 

- - 5 2 - - - - 1 1 4 11 88 115 - - - 

Hoplias 
malabaricus 

- - - - - - - - 1 10 - 2 - 8 - - - 

Phalloceros 
harpagos 

188 108 132 588 74 178 25 11 98 135 36 38 146 212 - - - 

Geophagus 
iporangensi

s 
- 7 - - - - - - 22 20 - - - - - - - 

Coptodon 
rendalli 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Oreochromi
s niloticus 

- - - - - - - - - 22 - - - - - - - 

Rhamdia 
quelen 

- 1 - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Características ecológicas das espécies registradas 

O QUADRO 5.4.6.10 apresenta as informações sobre alimentação e uso de hábitat de todas 

as espécies registradas durante o levantamento da ictiofauna. 

QUADRO 5.4.6.10 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DAS ESPÉCIES REGISTRADAS 

ESPÉCIE 
GUILDAS 

ALIMENTAÇÃO USO DE HÁBITAT 

Astyanax cf. laticeps Onívoro Nectônico 

Astyanax sp. Onívoro Nectônico 

Hoplias gr. malabaricus Carnívoro Nectobentônico 

Phalloceros cf. harpagos Detritivo Superfície 

Coptodon rendalli Onívoro Margens 

Geophagus iporangensis Onívoro Margens 

Oreochromis niloticus Onívoro Margens 

Rhamdia quelen Carnívoro Bentônico 

 

Os peixes, em sua maioria, apresentam grande plasticidade alimentar e conseguem explorar 

com eficiência os elementos tróficos sazonais oferecidos em ambientes aquáticos. Em 

ambientes bem conservados na região tropical, espera-se encontrar uma representatividade 

equitativa entre as guildas dos onívoros, dos invertívoros e perifitívoros. Quanto maior a 

discrepância dessa relação, maior o desvio da estrutura trófica das comunidades que passam 

a ser dominadas pelos onívoros acompanhados dos detritívoros. 

Pela FIGURA 5.4.6.11 pode-se destacar que a maioria das espécies registradas possui hábito 

onívoro (62,5%), sendo esta uma característica comum a muitos riachos de pequeno porte, 

assim como apontado por Araújo-Lima, Agostinho e Fabré (1995). Em segundo lugar ficaram 

os carnívoros (25%), seguidos pelos detritívoros (12,5%). 

 

FIGURA 5.4.6.11 - Representatividade (em porcentagem) 

das diferentes guildas trófica constituintes das 

comunidades amostradas. 

62,5%

25,0%

12,5%
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No que se refere ao uso do habitat (FIGURA 5.4.6.12), as guildas mais representativas foram 

das espécies que exploram preferencialmente as margens (37,5%), seguidas pelos 

Nectônicos (25%) e as espécies de superfície, Nectobentônicas e Bentônicas (12,5%). Dentre 

esses grupos, os nectônicos fornecem uma imagem confiável da disponibilidade de recursos 

alimentares, tornando possível inferir a qualidade da oferta local de alimentos. Isso ocorre 

porque dependem de uma porção razoável da coluna de água para capturar itens trazidos 

pela corrente e são prejudicados nos casos de redução da coluna de água. À medida que 

aumenta a interferência humana, o número de tipos alimentares diminui, sendo substituído, 

em casos extremos, quase exclusivamente por detritos (OLIVEIRA; BENNEMANN, 2005). 

 

FIGURA 5.4.6.12 - Representatividade (em porcentagem) das 

diferentes guildas de uso de habitat constituintes das 

comunidades amostradas. 

 

 Espécies Ameaçadas 

Nenhuma das espécies capturadas aparece na lista oficial de espécies ameaçadas (MMA, 

2004) e nem no Decreto Estadual nº 3148 (2004). 

 

 Integridade física dos ambientes amostrados 

O principal impacto físico observado nos pontos de amostragem é o descarte de resíduos 

domésticos (pneu, restos de madeira, fraldas, embalagens plásticas, roupas; FOTO 5.4.6.56 

e FOTO 5.4.6.57) e indícios de poluição química (presença de espuma; FOTO 5.4.6.58) e 

eutrofização (cheiro forte e grande quantidade de cianofíceas; FOTO 5.4.6.59). Isso é 

evidenciado nos pontos CA2, CA8 e CA9. 
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FOTO 5.4.6.56 - Pneu e restos plásticos em P 2. FOTO 5.4.6.57 - Restos de madeira de 

construção em P 8. 

  
FOTO 5.4.6.58 - espuma na superfície da água 
em P 3 durante campanha de agosto de 2020. 

FOTO 5.4.6.59 - água com coloração 
esverdeada  

 

 Composição da ictiofauna regional a partir de dados secundários 

Considerando as espécies registradas pelo levantamento de dados secundários, a ictiofauna 

regional é composta por 44 espécies distribuídas em 11 famílias e seis ordens. Desse total, 

apenas duas (Coptodon rendalli e Misgurnus anguillicaudatus) são exóticas (QUADRO 

5.4.6.11), dentre elas, pelo menos 12 endêmicas da bacia do Ribeira-de-Iguape, uma com 

deficiência de dados (Cambeva zonata) e uma Criticamente ameaçada (Cnesterodon iguape). 

QUADRO 5.4.6.11 

ICTIOFAUNA REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ENDEMISMO 

IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA 

ORDEM CHARACIFORMES 

Família Acestrorhynchidae 

Astyanax lacustris LC  PS 

Continua... 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 612 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Mina Saivá - Rio Branco do Sul - PR 

QUADRO 5.4.6.11 

ICTIOFAUNA REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ENDEMISMO 

IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA 

Astyanax laticeps LC   

Astyanax bifasciatus LC  PS 

Astyanax ribeirae LC X  

Psalidodon aff. fasciatus LC   

Astyanax sp. 1 -   

Astyanax sp. 2 -   

Bryconamericus microcephalus LC   

Deuterodon iguape LC X PS 

Psalidodon anisitsi LC   

Hoplias gr. malabaricus LC  PS 

Characidium lanei LC  AQ 

Characidium pterostictum LC  AQ 

Characidium travassosi -  AQ 

ORDEM SILURIFORMES 

Família Callichthyidae 

Callichthys callichthys LC  AQ 

Corydoras ehrhardti LC  AQ 

Família Heptapteridae 

Chasmocranus lopezae LC   

Imparfinis sp. -   

Pimelodella transitoria LC   

Rhamdia quelen LC  PS 

Rhamdioglanis transfasciatus LC   

Família Loricariidae 

Harttia kronei LC X AQ 

Hypostomus ancistroides LC   

Hypostomus commersoni LC   

Hypostomus interruptus LC X  

Isbrueckerichthys duseni LC X  

Isbrueckerichthys epakmos LC X  

Kronichthys lacerta LC X  

Neoplecostomus ribeirensis LC X  

Neoplecostomus cf. yapo LC   

Parotocinclus maculicauda LC   

Rineloricaria kronei LC X  

Família Trichomycteridae 

Cambeva cf. cubataonis - X  

Continua... 
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QUADRO 5.4.6.11 

ICTIOFAUNA REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

ORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE 
STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 
ENDEMISMO 

IMPORTÂNCIA 
ECONÔMICA 

Cambeva davisi LC   

Cambeva zonata DD X  

Ituglanis proops LC   

ORDEM CICHLIFORMES 

Família Cichlidae 

Australoheros facetus LC   

Coptodon rendalli (E)    

Geophagus iporangensis    

ORDEM CYPRINODONTIFORMES 

Família Poecilidae 

Cnesterodon iguape CR X  

Phalloceros harpagos LC   

ORDEM GYMNOTIFORMES 

Família Gymnotidae 

Gymnotus pantherinus LC   

Gymnotus silvius LC   

ORDEM Cypriniformes 

Família Cobitidae 

Misgurnus anguillicaudatus (E)    

(E) Exótica; Pesca esportiva = PE; Pesca comercial = PC; Pesca de Subsistência = PS; Aquarismo = AQ. 

5.4.6.10. Considerações sobre a ictiofauna 

De maneira geral, a ictiofauna amostrada na área de estudos condiz com o esperado. A baixa 

riqueza é comum em ambientes de cabeceira de riachos de altitude. 

A qualidade química da água se destaca como principal ameaça à ictiofauna, em especial nos 

pontos que drenam áreas urbanas. A estrutura física dos riachos é boa, com grande 

diversidade de ambientes e elementos estruturais (galhos, troncos, rochas, cascalho, areia, 

etc) e a maioria dos pontos tem a mata ciliar preservada em ambas as margens; 

O fato dos peixes serem altamente responsivos às alterações do ambiente aquático e do 

ambiente terrestre circundante faz com que a sua utilização em programas de 

biomonitoramento represente uma ferramenta útil e indispensável para uma avaliação 

integrada do estado de conservação dos recursos hídricos (KARR, 1981; KHOSLA et al., 

1995; CASATTI et al., 2006). Dentre as vantagens da utilização da comunidade de peixes no 

monitoramento destacam-se: o baixo custo, a rapidez na geração dos resultados e o 

diagnóstico a nível sistêmico dos possíveis efeitos do empreendimento. O fato dos peixes 

representarem, em alguns casos, o topo das teias alimentares aquáticas contribui para uma 

percepção integrada dos efeitos das alterações ambientais nos diferentes níveis da teia 
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alimentar (Karr, 1981) e reflete a integridade físico-química do ambiente aquático, assim como 

do ambiente terrestre circundante. 

5.4.6.11. Considerações Finais sobre a fauna  

Os levantamentos da fauna silvestre pela equipe da Prominer Projetos Ltda permitem obter 

subsídios para avaliar os possíveis impactos com a ampliação das áreas de lavra e do 

depósito de estéril da Unidade Rio Branco do Sul. Foi amostrada uma grande variedade de 

grupos faunísticos que abordaram temas como riqueza, abundância, relação de espécies com 

seu habitat preferencial, hábitos, área de vida, alimentação preferencial e sensibilidade. 

Em relação à herpetofauna, foram registradas 14 espécies de anfíbios e 5 espécies de répteis, 

dos quais nenhuma é ameaçada de extinção. A maior parte das espécies são endêmicas da 

Mata Atlântica e apresentam dependência de fragmentos florestais. Apesar da supressão de 

vegetação que irá ocorrer com a ampliação do empreendimento, a presença de outros 

fragmentos de mata na paisagem no entorno do empreendimento favorece a manutenção da 

herpetofauna local e poderá contribuir para diminuir os impactos relacionados à esta 

ampliação das áreas de lavra e do Depósito Controlado de Estéril. Se as atividades de 

supressão forem realizadas de modo direcional aos fragmentos adjacentes, permitindo o 

afugentamento dos indivíduos da herpetofauna, não haverá riscos de extinção para os anfíbios 

e répteis registrados na área de estudo. 

Para as aves, foram registradas 173 espécies que representam 50,4% das espécies de 

ocorrência para a região. A maior proporção de espécies da fauna foi de espécies de baixa 

sensibilidade a perturbações. Uma espécie registrada, o bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus 

sericocaudatus), espécie registrada durante a 2ª campanha de campo, encontra-se ameaçada 

de extinção, na categoria Vulnerável, pela lista estadual do Paraná. Outra espécie registrada, 

o barbudinho (Phylloscartes eximius) é considerada quase ameaçada de extinção pela lista 

estadual. 

Foram registradas 17 espécies de mamíferos silvestres, sendo três espécies ameaçadas de 

extinção. A maior parte das espécies possuem hábitos generalistas, apesar da área abrigar 

espécies com estruturas diversificadas, como os felinos.  

No levantamento de insetos vetores e abelhas, foram identificadas cinco espécies de 

mosquitos da família Culicidae, de interesse médico sanitário, pertencentes a duas tribos e 

duas subfamílias, e 20 espécies de abelhas, pertencente à oito tribos e três famílias. No que 

se refere aos mosquitos de interesse médico e sanitário, a região estudada possui ambientes 

favoráveis à presença e proliferação dessas espécies, pois os vales com florestas úmidas 

associadas a áreas degradadas, cercadas por áreas de uso rural fornecem uma variedade de 

tipos de criadouros.  

Em relação às comunidades aquáticas, foi registrada uma baixa riqueza de peixes, oito 

espécies, condizente com ambientes de cabeceiras de riachos de altitude. Sobre a fauna 

bentônica, foi constatada uma boa riqueza de macroinvertebrados bentônicos e diversa, 

dominado pela Classe Insecta. A comunidade é composta por organismos resistentes, 

tolerantes e sensíveis aos impactos antrópicos.  

Os resultados da fauna, as características ecológicas e a presença em lista de ameaças serão 

consideradas na avaliação de impactos, de modo que toda o impacto identificado seja 

mitigado, compensado e suas ações monitoradas sobre os efeitos sobre a fauna silvestre.  
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5.5. MEIO SOCIOECONÔMICO 

A seguir, é apresentado o diagnóstico do meio socioeconômico, em atendimento ao Termo de 
Referência – TR, definido pelo Instituto Água e Terra – IAT, que orienta a elaboração do 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 
referente à ampliação das atividades de extração mineral nas Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito 
DCE e Argila 853 e da ampliação do Depósito Controlado de Estéril – DCE, da Unidade Rio 
Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS, localizada no município de Rio Branco do Sul, 
no estado do Paraná. 

5.5.1. Metodologia 

Para a elaboração do diagnóstico do meio socioeconômico, foram utilizadas as informações 

disponíveis em bases de dados e publicações socioeconômicas de órgãos oficiais, tais como 

o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social – IPARDES, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, a Fundação 

João Pinheiro – FJP, dentre outras referências, que foram devidamente citadas. Os dados 

socioeconômicos correspondem ao munícipio de Rio Branco do Sul, no qual se insere o 

empreendimento proposto. 

Os levantamentos secundários foram complementados com levantamentos de campo in loco, 

com a realização de uma pesquisa de percepção ambiental junto à população residente no 

raio de 1.500 m das áreas de ampliação da Mina Saivá, correspondente à área de estudo do 

meio socioeconômico, visando traçar a caracterização socioeconômica dos moradores e 

averiguar a percepção da comunidade em relação ao local onde residem. Outro aspecto que 

foi levantado nessa pesquisa diz respeito à informação dessa população acerca do projeto de 

ampliação do empreendimento, o nível de rejeição ou adesão ao projeto. As informações 

levantadas foram organizadas e analisadas, visando compor um quadro evolutivo dos 

diferentes aspectos levantados e qual reflexo da ampliação do empreendimento para o 

município. 

Os levantamentos primários também compreenderam a realização da pesquisa do patrimônio 

arqueológico por ventura existente na área de ampliação do empreendimento, após obtida a 

Portaria junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Destaca-se 

aqui, de antemão, que os levantamentos realizados não indicaram a presença de material 

arqueológico. 

5.5.2. Contexto regional 

De acordo com a divisão regional o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o 

Paraná é dividido em 10 mesorregiões, sendo que município de Rio Branco do Sul integra a 

Mesorregião Metropolitana de Curitiba – MMC, juntamente com outros 36 municípios 

localizados na porção leste do estado. 

A MMC concentra os municípios da Região Metropolitana de Curitiba – RMC, criada pela Lei 

Complementar 1473, que integra 29 municípios, incluindo Rio Branco do Sul (FIGURA 

5.5.2.1). De acordo com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC1, a 

                                            
1 http://www.comec.pr.gov.br/Pagina/Regiao-Metropolitana-de-Curitiba 
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RMC é a oitava mais populosa do Brasil, com 3.223.836 habitantes, concentra 30,86% da 

população estadual, e constitui a segunda maior região metropolitana do País em extensão, 

com 16.581,21 km². Desde a sua criação até o ano de 2002, a RMC sofreu algumas alterações 

na sua configuração espacial, com desmembramentos e inclusões de alguns municípios, 

sendo que Rio Branco do Sul sempre a integrou. 

 

FIGURA 5.5.2.1 – Mapa da Região Metropolitana de Curitiba – RMC 

 

De acordo com o IPEA (2015), na RMC se concentram os três municípios com os maiores 

produtos internos brutos – PIBs do estado do Paraná, e que se encontram entre os 50 maiores 

PIBs do País: Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária, ocupando a 4ª, 37ª e 40ª  colocação, 

respectivamente. Ainda de acordo com o IPEA, a RMC desempenha importante papel que se 

amplia para além de seus limites e dos limites políticos-administrativos estaduais. O PIB per 

capita de Curitiba, em 2012, era de R$ 30.400,00, frente à R$ 19.656,00 dos demais 

municípios da RMC, demonstrando uma grande desigualdade socioeconômica. A taxa de 
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pobreza na capital paranaense era de 8,6% em 2010, enquanto para os demais municípios 

da RMC era de 35%. 

Conforme muito bem pontuado pelo IPEA (2015): 

A intensa divulgação do modelo de planejamento urbano de Curitiba a partir da década 

de 1990 encobre o que de fato ocorreu com as periferias da metrópole e municípios 

que conformam sua região. Os dados aqui expostos demonstram o significativo peso 

do município-polo nas diferentes dinâmicas que interagem no espaço metropolitano, 

refletindo na forma de gestão e governança. Sua análise mostra que, de forma literal, 

como Curitiba, reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como 

cidade-modelo em práticas sustentáveis e economia verde (Cidades Inovadoras, 

2012), existem outras cidades que, à margem do progresso e enriquecimento vividos 

pela metrópole a partir dos anos 1970, possuem estatísticas sociais e ambientais 

preocupantes, o que leva, a despeito do reconhecimento internacional, a região de 

Curitiba a ser hoje apontada como uma das mais desiguais e violentas do planeta 

(UNHABITAT, 2012). 

Ao se intensificar a expansão da metrópole aos municípios vizinhos, em função da 

proximidade física e das facilidades de acesso à terra e aos meios de transporte de 

passageiros, levou à periferização comum das demais RMs do país, ainda que no 

caso da RM de Curitiba os cidadãos metropolitanos tenham sido iludidos pelo “acesso 

à economia e à cidadania curitibanas” (IPARDES, 2012). 

Essa intensificação da expansão consolidou o anel urbano no entorno de Curitiba 

(NUC), não fortalecendo os municípios próximos, mas gerando dissociação entre o 

local de moradia e aquele de consumo e trabalho, restringindo a cooperação na 

alocação de funções urbanas, além de manter municípios mais distantes da metrópole 

em posições de suporte às atividades rurais, pouco integrados à metrópole. O NUC 

consolidou-se, dessa forma, como o espaço que efetivamente abriga a dinâmica 

metropolitana, diferentemente do recorte legalmente instituído (IPARDES, 2010). 

Outros fatores que contribuem para o distanciamento polo-periferia são a intensa 

regularização do uso do solo, a exclusão social e a transferência de problemas de 

ordem social e ambiental (como favelização, ocupação de mananciais etc.) para os 

municípios metropolitanos, e ainda a inclusão na região de municípios sem caráter 

metropolitano, como os integrantes do Vale do Ribeira. A valorização do solo urbano, 

em associação às limitações impostas pela legislação, que restringiu o uso e a 

ocupação do solo visando à proteção das áreas de mananciais de abastecimento 

público, principalmente a partir da década de 1990, resultou na ocupação irregular de 

áreas de proteção ambiental por uma população excluída do mercado formal de terras 

(IPARDES, 2010). 

5.5.3. Histórico de ocupação de Rio Branco do Sul 

Rio Branco do Sul tem 812,3 km² (IBGE, 2020) de área territorial e faz divisas com os 

municípios de Cerro Azul (a norte), Castro (a noroeste), Itaperuçu (a leste e sudoeste), 

Bocaiúva do Sul (a leste) e Almirante Tamandaré (a sul). 
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Atualmente, o município conta com dois distritos: Rio Branco do Sul (distrito sede) localizado 

na porção sudoeste e Açungui localizado na porção noroeste do município. 

No século XVI, praticamente todo o território paranaense, que se configura no atual limite 

territorial, pertencia à Espanha, em função do Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal 

e Espanha. Nos séculos XVI e XVII, o Paraná foi ocupado por imigrantes espanhóis, e também 

por portugueses. A ocupação se intensificou no decorrer do século XVII, quando portugueses 

e paulistas adentram no território paranaense, que até então pertencia à Província de São 

Paulo, em busca de ouro e índios. A região tornou-se paragem obrigatória para tropeiros que 

faziam a rota comercial que levava gado e muares do Rio Grande do Sul para o abastecimento 

dos mercados paulista e mineiro, que se fazia pelo caminho denominado Viamão, que 

compreendia três rotas, sendo a via mais utilizada denominada Estrada Real que passava 

pelos campos de Vacaria, de Lages, Campos Gerais e Itararé, até chegar a Sorocaba, o que 

motivou a exploração do comércio pecuário e, consequentemente, os pedidos de concessão 

de sesmarias. Posteriormente, o processo de partilhas das sesmarias contribuiu para a 

valorização das terras, onde as populações passaram a se fixar e desenvolver a economia 

local, tanto de subsistência quanto comercial, com a criação de gado que era comercializado 

em Sorocaba, nascendo assim o tropeirismo, que possibilitou o surgimento de pequenas 

povoações ao longo do caminho das tropas, onde fixavam os pousios, que mais tarde se 

desenvolviam em vilas. O tropeirismo estendeu-se até ao início do século XX, e influenciou a 

cultura e costumes da região, cuja população preserva muitos hábitos herdados dos tropeiros 

e, culturalmente, há mescla de heranças de culturas indígena, europeia e africana. 

A Província do Paraná foi desmembrada da Província de São Paulo em 29 de agosto de 1853. 

A Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, fundada em 1693, torna-se sua capital no 

mesmo ano dafundação do estado paranaense e, a partir de então, dá-se início a um intenso 

processo de imigração europeia, especialmente de poloneses, alemães e italianos. Em fins 

do século XIX há um processo de aceleração da ocupação do estado por migrantes mineiros 

provenientes de outros estados, pela existência de estradas e de terras na região, de baixo 

valor e férteis. O Paraná torna-se estado em 1889 e no século XX passa a ser conhecido pela 

opulência de seus “Barões da Erva Mate” e donos de engenhos e, nesta época, os ingleses 

chegam ao território em busca da madeira, fixando-se nas áreas antes ocupadas por florestas 

(ARQUEOESTE, 2019). 

Embora a origem de Rio Branco do Sul remonte ao século XVII, a sua história efetivamente 

como município iniciou-se em 1951, quando foi desmembrado do município de Cerro Azul, até 

então, o histórico de sua formação administrativa foi bastante conturbada, passando da 

condição de freguesia (distrito) para município e, inversamente, por diversas vezes. 

A história de Rio Branco do Sul está ligada à ocupação do estado do Paraná, iniciada ainda 

no século XVII, por volta de 1660, com a chegada de exploradores de minérios na região onde 

se assenta atualmente o território do município, na fase do ciclo de mineração paranaense, 

quando mineradores bandeirantes se estabeleceram nos “Campos Gerais de Curitiba”, em 

arraiais que mais tarde dariam origem a núcleos habitacionais (povoados) e que 

transformariam em vilas e cidades. Rio Branco do Sul teria se originado a partir de um desses 

arraiais formados ao redor de alguma jazida aurífera, Nossa Senhora do Amparo de 

Votuverava, por volta de 1790. 
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De acordo com o IBGE (2020), “em 1825, o padre Antônio Teixeira Camello, em nome do povo 

da localidade, expressava ao Bispo e ao governo da Província de São Paulo, a importância 

da criação da Freguesia de Nossa Senhora do Amparo de Votuverava, cujo apelo, no entanto, 

não foi atendido. Somente depois da instalação da Província do Paraná, ocorrida em 1853, 

separada da de São Paulo, é que a Capela Curada de Nossa Senhora do Amparo de 

Votuverava foi elevada à categoria de Freguesia, no município de Curitiba”. 

Foi por meio da Lei Provincial nº 67, de 23 de maio de 1861, que a sede da freguesia de 

Votuverava, como ficou sendo conhecida, foi transferida para os terrenos doados por 

Domingos Costa, situados na localidade de Assunguy de Cima e pela Lei Provincial nº 255, 

de 16 de março de 1871, a sede da freguesia foi novamente mudada, voltando à primitiva 

povoação de Votuverava. Em 03 de abril de 1871, por meio da Lei Provincial nº 262, a 

freguesia é elevada à categoria de vila, com a denominação de Votuverava, com terras 

desmembradas de Curitiba, porém, em 11 de maio de 1875, pela Lei Provincial nº 440, a vila 

é novamente reconduzida à condição de freguesia, sendo novamente elevada à vila, pela Lei 

Provincial nº 448, de 24 de março de 1876. 

Em1876, a freguesia de Votuverava foi elevada à categoria de vila (município) e, pela Lei 

Estadual nº 733, de 21 de fevereiro de 1908, a sede do município foi transferida para a 

povoação de Rocinha, passando a denominar-se Rio Branco. Em 1938, o município de Rio 

Branco foi extinto, por meio do Decreto-Lei nº 199, de 30 de dezembro de 1943, tornando-se 

distrito, sendo suas terras incorporadas ao município de Cerro Azul, voltando a denominar-se 

Votuverava. Em 10 de outubro de 1947, o distrito (antiga freguesia) foi reconduzido à condição 

de município, agora com a denominação de Rio Branco do Sul. No ano de 1951, por meio da 

Lei Estadual nº 790, de 14 de novembro, o distrito de Açungui foi transferido do município 

Cerro Azul para o município de Rio Branco do Sul. 

Hoje, Rio Branco do Sul conta com cerca de 32 mil habitantes, grande parte residindo na 

cidade. O centro urbano comporta o comércio tradicional local, além de agências bancárias, 

Correios, sede da prefeitura municipal etc. (FOTOS 5.5.3.1 e 5.5.3.2). Por outro lado, os 

bairros mais afastados do centro urbano são preferencialmente residenciais, onde há uma 

concentração de comércio nas vias principais (FOTOS 5.5.3.3 e 5.5.3.4). 

  

FOTO 5.5.3.1 – Centro de Rio Branco do Sul, 
no qual se concentra o comércio tradicional, 
bancos, Correios etc. 

FOTO 5.5.3.2 – Prédio da prefeitura de Rio 
Branco do Sul, no centro da cidade. 
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FOTO 5.5.3.3 – Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, localizado na porção norte da cidade, 
tipicamente residencial. 

FOTO 5.5.3.4 – Estrada do Calcário, no 
entroncamento com a estrada da Represa, onde 
se observa maior concentração de comércio. 

5.5.4. Caracterização da população rio-branquense 

 Aspectos Demográficos 

De acordo com o censo geral do IBGE de 1950, o primeiro após a emancipação política de 

Rio Branco do Sul, foi registrada no município uma população de 15.378 habitantes. À época, 

a atividade de extração mineral era a principal fonte geradora de riquezas para o município. 

Em 2010, o IBGE registrou uma população de 30.650 habitantes em Rio Branco do Sul, o 

dobro daquela registrada no ano de 1950, caracterizando um lento crescimento populacional 

do município em relação à Curitiba, ao estado do Paraná e ao Brasil, como um todo, os quais 

tiveram a população mais que triplicada neste período de 60 anos (1950 a 2010). 

Rio Branco do Sul tem 812,3 km² de área territorial e, em 2010, a densidade demográfica era 

de 37,73 hab/km² (IBGE, 2020). Da população total residente, 15.546 são do sexo masculino 

e 15.104 são do sexo feminino, o que demonstra uma discrepância de 2,9% em favor dos 

homens. Ainda, segundo o IBGE, a estimativa populacional para o ano de 2020 é de 32.517 

habitantes. 

A evolução da população total, urbana e rural do município de Rio Branco do Sul é 

apresentada no QUADRO 5.5.4.1, e ilustrada na FIGURA 5.5.4.1, relativos aos anos de 1970, 

1980, 1991, 2000 e 2010, conforme dados do IBGE (2020 e de acordo com estimativas para 

o ano de 2020). Observa-se que a população do município passou de predominantemente 

rural na década de 1970 para predominantemente urbana em 1991. De 1970 a 1991, a taxa 

de urbanização passou de 20,5% para 61,9%, trata-se de uma inversão tardia, se comparada 

à urbanização brasileira como um todo, conforme dados apresentados no QUADRO 5.5.4.1, 

e ilustrados na FIGURA 5.5.4.2, quando já na década de 1970 a população urbana já 

ultrapassava a rural em muitos municípios brasileiros. Nas décadas seguintes, 2000 e 2010, 

observou a tendência do aumento da taxa de urbanização no município iniciada na década de 

1991, em patamares de 68,4% em 2000 e de 71,9% em 2010. Porém, a taxa de urbanização 

de Rio Branco do Sul em 2010, comparativamente aos municípios brasileiros como um todo, 

ainda era bastante inferior, sendo de 71,9% contra 84,4%, respectivamente. 
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QUADRO 5.5.4.1 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL – 1970 A 2020 

ANO* 
BRASIL 

URBANA RURAL TOTAL TAXA DE URBANIZAÇÃO 

1970 52.904.744 41.603.839 94.508.583 56,0 

1980 82.013.375 39.137.198 121.150.573 67,7 

1991 110.875.826 36.041.633 146.917.459 75,5 

2000 137.755.550 31.835.143 169.590.693 81,2 

2010 160.925.792 29.830.007 190.755.799 84,4 

2020 182.109.895 29.645.797 211.755.692 86 

ANO* 
RIO BRANCO DO SUL 

URBANA RURAL TOTAL TAXA DE URBANIZAÇÃO 

1970 5.190 20.156 25.346 20,5 

1980 14.409 14.999 29.408 49,0 

1991 23.671 14.554 38.225 61,9 

2000 20.044 9.274 29.318 68,4 

2010 22.045 8.605 30.650 71,9 

2020 24.388 8.129 32.517 75 

Fonte: IBGE, 2020 – Censos demográficos do IBGEe estimativa da Prominer Projetos Ltda para 2020. 

 

 

 

FIGURA 5.5.4.1 – Gráfico da evolução da população em Rio 

Branco do Sul, entre 1970 e 2010 (IBGE) e estimativa Prominer 

Projetos Ltda para 2020.  
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FIGURA 5.5.4.2 – Gráfico da evolução da população do Brasil, 

entre 1970 e 2010 (IBGE) e estimativas Prominer Projetos Ltda 

para 2020. 

 

Em relação à dinâmica de crescimento, conforme dados apresentados no QUADRO 5.5.4.2, 

após registrar no período de 1980/1991 taxa geométrica de crescimento anual negativa, de -

1,29% ao ano, nos dois períodos seguintes, 1991/2000 e 2000/2010, esta taxa, embora baixa, 

voltou a crescer. Comparativamente, à exceção da Região Metropolitana de Curitiba – RMC 

no período de 1991/2000 e de 2000/2010, quando essa taxa de crescimento foi de 0,53% e 

0,44% a.a., o município de Rio Branco do Sul apresentou taxas inferiores às da RMC e do 

País. A taxa geométrica de crescimento anual da população indica o ritmo de crescimento 

populacional de um determinado espaço geográfico, sendo essa taxa influenciada pelas 

dinâmicas da natalidade, mortalidade e migrações, o que refletirá diretamente na totalidade 

da população residente. Considerando a estimativa populacional de 32.517 habitantes no ano 

de 2020, teremos uma taxa de crescimento nesta última década de 2010 a 2020 de 2,9% ao 

ano. 

QUADRO 5.5.4.2 

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO – 1970 A 2010 

PERÍODO 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Rio Branco do Sul 2,37 -1,29 0,7 0,44 

RMC 5,44 2,90 0,53 0,44 

Brasil 2,48 1,93 1,64 1,17 

Fonte: IPARDES 2010; PARANACIDADE, 2011; COMEC, 2017. 

 

No QUADRO 5.5.4.3 é apresentada a distribuição da população urbana e rural de acordo com 

o gênero, referentes aos censos de 2000 e 2010. Nesses anos, evidencia-se um aumento da 

população residente na área urbana, com destaque para a população feminina que cresceu 
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10,2%. Em 2000, 31.7% da população residiam no meio rural, e em 2010, esse percentual 

reduz para 5,3%, sendo que 2,8% da população rural vivia em aglomerados de extensão 

urbana. No período analisado, em função da queda da população rural, também se observa a 

redução expressiva da população masculina e feminina, da ordem de 21,9% e 17,4%. 

QUADRO 5.5.4.3 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL – 2000 – 2010 

POPULAÇÃO 2000  2010 % 

URBANA 

CIDADE OU VILA 20.049 68,3 22.045 71,9 

Homens 10.129 34,5 11.009 35,9 

Mulheres 9.915 33,8 11.036 36,0 

RURAL 

ÁREA RURAL (EXCETO AGLOMERADO) 9.292 31,7 7.742 25,3 

Homens 4.998 17,1 4.101 13,4 

Mulheres 4.276 14,6 3.641 11,9 

AGLOMERADO DE EXTENSÃO URBANA n.i.  863 2,8 

Homens n.i.  436 1,4 

Mulheres n.i.  427 1,4 

TOTAL  29.341* 100,0 30.650 100,0 

n.i. = não informado. *Há uma discrepância de 23 habitantes (ver quadro 5.5.4.1). 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Além dos deslocamentos entre a zona rural e urbana no próprio município de Rio Branco do 

Sul, destacam-se também os movimentos migratórios. Das pessoas residentes em Rio Branco 

do Sul na data de referência do censo de 2010, mas que se declararam residentes em outro 

município em julho de 2005, 1.112 pessoas imigraram para Rio Branco do Sul, das quais 638 

são mulheres, 474 são homens, 937 residem na zona rural e 175 em área urbana. Do total da 

população residente no município em 2010, 98,09% eram naturais da região Sul do Brasil, 

seguidos de 0,75%, 0,55% e 0,14% naturais do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, 

respectivamente, conforme apresentado no QUADRO 5.5.4.4 a seguir. Ainda, dentre as 

principais causas do movimento migratório se pode citar a localização e oferta de trabalho. 

Segundo o censo 2010 do IBGE (2020), o deslocamento de 4.025 pessoas ocupadas com 10 

anos ou mais para outros municípios era motivado principalmente devido ao local de exercício 

do trabalho, com destaque para as atividades nas áreas de construção, indústrias de 

transformação e comércio. 

QUADRO 5.5.4.4 

NATURALIDADE DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM RIO BRANCO DO SUL -– 2010 

REGIÃO Nº DE PESSOAS % 

SUL 30.064 98,09 

SUDESTE 231 0,75 

NORDESTE 169 0,55 

SEM ESPECIFICAÇÃO 141 0,46 

CENTRO-OESTE 44 0,14 
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TOTAL 30.650 100 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

No que diz respeito à composição da população residente, em 2010, mais da metade dos 

moradores eram brancos (61,5%), seguidos por 10.788 pessoas pardas (35,2%), 794 pessoas 

pretas (2,59%) e 210 pessoas amarelas (0,69%). No tocante ao rendimento, segundo cor ou 

raça da população residente, a da branca prevalece com os mais altos rendimentos, seguidos 

da parda, preta e amarela, conforme se observa no QUADRO 5.5.4.5. Também, 

numericamente, a população branca supera em relação às demais. 

 

QUADRO 5.5.4.5 

RENDIMENTO DA POPULAÇÃO SEGUNDO COR RAÇA – 2010 

CLASSE DE RENDIMENTO BRANCA PARDA PRETA AMARELA 

Sem rendimento 411 552 0 0 

Mais de 1/8 a 1/4 de salário-mínimo 1.356 941 49 8 

Mais de 1/4 a 1/2 salário-mínimo 3.682 2.562 160 12 

Mais de 1/2 a 1 salário-mínimo 6.921 4.203 439 114 

Mais de 1 a 2 salários-mínimos 4.604 1.992 127 19 

Mais de 2 a 3 salários-mínimos 870 330 18 12 

Mais de 3 a 5 salários-mínimos 682 112 0 45 

Mais de 5 a 10 salários-mínimos 128 77 0 0 

Mais de 10 salários-mínimos 201 19 0 0 

TOTAL 18.855 10.788 793 210 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Nas FIGURAS 5.5.4.3 e 5.5.4.4 estão apresentadas as pirâmides etárias referentes aos anos 

de 2000 e 2010, respectivamente, de Rio Branco do Sul. Comparando-as, pode-se observar 

que a pirâmide de 2010 possui um ligeiro estreitamento na base e aumento no centro, que 

pode estar associada à redução da taxa geométrica anual da população, observada a partir 

da década de 1980 no município, enquanto no ano de 2000 o número de jovens era 

majoritário. O topo da pirâmide de 2010, apesar de discreto crescimento, apresenta tendência 

de aumento, representando uma maior expectativa de vida da população. Entre os habitantes 

do município, em 2010, 27,36% eram jovens de até 14 anos de idade, 64,3% tinham entre 15 

e 59 anos e 8,26% correspondiam à população idosa com 60 anos ou mais. 

Esse processo de envelhecimento da população rio-branquense, assim como de toda a 

população brasileira, é uma realidade atual e de tendência futura, que os governos deverão 

enfrentar, com políticas públicas para os diversos setores da estrutura social, tais como 

seguridade social e previdência, saúde, trabalho etc.  
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FIGURA 5.5.4.3 – Pirâmide Etária de Rio Branco do Sul para o ano de 2000. 
Fonte: IBGE, 2020. 

 

 

FIGURA 5.5.4.4 – Pirâmide etária de Rio Branco do Sul para o ano de 2010. 
Fonte: IBGE, 2020. 

 

A taxa de envelhecimento se elevou de 4,1% para 5,25%, acompanhando o incremento das 

probabilidades de sobrevivência até 40 e 60 anos de idade (de 4% e 8,17% respectivamente). 
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A taxa de fecundidade total reduziu em 35,07% em 2010, enquanto a taxa de envelhecimento 

(proporção de idosos) expressou um aumento da ordem de 25,6% no mesmo ano. A razão de 

dependência, ou seja, a população com menos de 15 ou mais de 65 anos de idade 

economicamente dependente em relação à população de 15 a 64 anos de idade 

potencialmente ativa, apresentou uma redução de 19,2% para o mesmo período (2000 a 

2010). Tais indicadores demográficos estão apresentados no QUADRO 5.5.4.6. 

 

QUADRO 5.5.4.6 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS – 2000 – 2010 

INDICADORES 2000 2010 

Taxa de fecundidade total 3,45 2,24 

Razão de dependência 60,4 48,78 

Probabilidade de sobrevivência até 40 anos 90,25 94,25 

Probabilidade de sobrevivência até 60 anos 76,74 84,91 

Taxa de envelhecimento 4,18 5,25 

Fonte: PNUD, PEA, FJP – Altas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2020. 

 

 Saneamento e Habitação 

No que se refere às condições habitacionais, em 2010, de acordo com dados do IBGE (2020), 

havia um total de 9.123 domicílios particulares permanentes em Rio Branco do Sul (6.519 na 

área urbana e 2.604 na área rural), dos quais 86,06% correspondiam a imóveis próprios, 

7,73% eram alugados e 6,2% foram cedidos ou estavam em outras condições imobiliárias. 

Conforme apresentado no QUADRO 5.5.4.7, do total de domicílios permanentes, 9.011 eram 

residências, 105 apartamentos, 6 casas de vila ou em condomínio e 1 cortiço ou cabeça de 

porco. A média de moradores em domicílios particulares ocupados era de 3,36 moradores. 

Dentre os domicílios urbanos, 50,7% estavam situados em vias públicas com arborização e 

20,6% em vias públicas com urbanização adequada, ou seja, com presença de bueiro, meio 

fio, calçada e pavimentação. 

 

QUADRO 5.5.4.7 

SITUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES – 2010 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

DOMICÍLIO 
Urbano 6.519 

Rural 2.604 

TIPO 

Casa 9.011 

Apartamento 105 

Casa de vila ou em condomínio 6 

Cortiço ou cabeça de porco 1 

Continua... 
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QUADRO 5.5.4.7 

SITUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES – 2010 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO 

Próprio 7.852 

Alugado 705 

Cedido 553 

Outra condição 13 

TOTAL 9.123 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

A abrangência dos serviços de infraestrutura básica no município está relacionada no 

QUADRO 5.5.4.8. Dentre 9.133 domicílios particulares permanentes registrados no município 

em 2010, 6.394 (70,1%) eram atendidos pelos serviços de abastecimento público de água, 

2.655 (29,1%) captavam de poço ou nascente e 74 (0,8%) domicílios contavam com outras 

fontes de abastecimento (rio, açude, igarapé, lago, carro – pipa). O sistema de captação, 

tratamento e distribuição da água era efetuado pela Prefeitura de Rio Branco do Sul, sendo 

assumido pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em janeiro deste ano2. A 

empresa ainda opera o antigo sistema de abastecimento, antes administrado pelo governo 

municipal, mas já faz a cloração da água e conseguiu garantir com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cerca de R$ 16 milhões para a implantação 

de um novo sistema de abastecimento de água“. 

QUADRO 5.5.4.8 

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA – 2010 

SERVIÇO SITUAÇÃO Nº DE DOMICÍLIOS* 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Rede geral 6.394 

Poço ou nascente dentro da propriedade 734 

Poço ou nascente fora da propriedade 1.921 

Rio, açude, lago ou igarapé 44 

Carro-pipa 10 

Outra 20 

DESTINAÇÃO DO LIXO 

Coletado 7.515 

Queimado (na propriedade) 1.398 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 124 

Outro destino 41 

Enterrado 39 

Jogado em rio, lago ou mar 6 

ENERGIA ELÉTRICA 
Tinham 8.976 

Não tinham 147 

*particulares permanentes. 

Fonte: IBGE, 2020.  

                                            
2 http://www.comec.pr.gov.br/Noticia/Sanepar-vai-implantar-sistema-pioneiro-em-Rio-Branco-do-Sul 
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De acordo com o Plano Diretor Municipal (PARANACIDADE, 2011), o sistema de 

abastecimento da sede urbana é subterrâneo, sendo 14 poços e 7 minas operantes sob 

responsabilidade da SANEPAR a partir deste ano. A distribuição é feita por 17 reservatórios 

com capacidade total de 751 m³. Segundo a SANEPAR, foram consumidos 1.219.413 m³ de 

água, referente ao volume faturado, e 1.156.353 m³ referente ao volume medido no ano 2019 

(IPARDES, 2020). Na FIGURA 5.5.4.5 é apresentada a imagem de satélite com a indicação 

dos pontos de captação de água para fins de abastecimento público no município. 
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FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, 2011, PLANO DIRETOR MUNICIPAL, MAPA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRANCHA 22, ESCALA ORIGINAL 1:20.000, DEZEMBRO DE 2011.
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Em 2010, os resíduos sólidos eram coletados em 7.515 domicílios, correspondente a 82,4% 

dos domicílios, sendo que em 15,3% eram queimados na propriedade, 1,4% jogado em 

terrenos baldios ou logradouros e em 0,9% tinham outros destinos (enterrado, jogado em rios 

ou lagos). 

O fornecimento de energia elétrica no município alcançava, em 2010, 8.976 (98,4%) domicílios 

(IBGE, 2020), sendo realizado pela COPEL. De acordo com a COPEL, há 12.946 

consumidores em Rio Branco do Sul, sendo o setor de consumo livre (que se refere ao de 

autoprodução da indústria) o maior consumidor, seguido pelo setor industrial e residencial 

(QUADRO 5.5.4.9). 

QUADRO 5.5.4.9 

CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – 2019 

CATEGORIAS CONSUMO (Mwh) Nº DE CONSUMIDORES 

Residencial 15.324 10.777 

Industrial 20.636 103 

Comercial 4.657 685 

Rural 2.338 1.246 

Outras classes (consumo próprio e serviço público) 4.578 133 

Consumo livre 203.923 2 

TOTAL 251.457 12.946 

Fonte: IPARDES (informado pela COPEL), 2020. 

 

Do total de domicílios particulares permanentes, 44,7% possuíam saneamento adequado, 
43,3% semiadequado e 12% eram inadequados. O percentual de domicílios rurais com 
saneamento básico inadequado era muito superior aos domicílios urbanos atendidos, de 41% 
contra 0,3% (QUADRO 5.5.4.10). 

QUADRO 5.5.4.10 

SANEAMENTO DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES – 2010 

TIPO DE SANEAMENTO URBANO (%) RURAL (%) TOTAL (%) 

ADEQUADO 60,6 5,1 44,7 

INADEQUADO 0,3 41 12 

SEMIADEQUADO 39,1 53,9 43,3 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PARANACIDADE, 2011), o município dispõe de 

sistema de transporte intermunicipal contemplado pela Rede Integrada de Transporte (RIT) 

que atende 14 municípios. No entanto, o transporte intermunicipal de Rio Branco do Sul 

corresponde a apenas 4 linhas viárias que fazem interligação direta somente com os 

municípios de Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Curitiba e Itaperuçu. O terminal rodoviário, 

localizado na Rua Sete de Abril, funciona parcialmente em alguns pontos de parada de ônibus, 

de comércio e serviços. O município é atendido pelas rodovias BR-476 e a PR-092, sendo 

esta última mais relevante para o município devido à interligação de Curitiba com o estado de 

São Paulo, com destaque para a rodovia dos Minérios, correspondente ao trecho em Rio 

Branco do Sul. 
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Com relação ao transporte municipal, há 4 linhas em funcionamento: Circular/Centro, única 

linha urbana que interliga os bairros à região central da sede; outras 3 linhas utilizadas pela 

população para o deslocamento rural entre a sede urbana, o distrito de Açungui e os bairros 

Tigre e Ribeira. Quanto à rede particular, destaca-se o serviço de táxi, que conta com uma 

frota de 45 veículos distribuídos em 5 pontos de espera. Na FIGURA 5.5.4.6 estão indicadas 

as linhas de transporte intermunicipais e municipais urbanas e rurais. 

Há, ainda, o sistema de transporte escolar, correspondente a 127 veículos, distribuídos em 

120 linhas, utilizado por estudantes (crianças e adolescentes) das zonas urbana e rural para 

o acesso às escolas da sede urbana de Rio Branco do Sul ou localizadas em Curitiba. Cerca 

de 7 veículos da Prefeitura Municipal administrados pela empresa Nenetur são utilizados para 

o transporte de alunos. O total de alunos de Rio Branco do Sul atendidos pela frota escolar é 

de 3.548 alunos (1.781 da rede municipal e 1.767 da rede estadual). Devido à falta de 

universidades no município, há 5 veículos utilizados para o transporte estudantes 

universitários até Curitiba. 

No QUADRO 5.5.4.11 estão relacionados os veículos existentes em Rio Branco do Sul, de 

acordo com o tipo cadastrado no Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – 

DETRAN/PR, segundo dados do IBGE (2020). 

QUADRO 5.5.4.11 

FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS CADASTRADOS PELO DETRAN – 2010 

TIPO Nº 

Automóvel 10.230. 

Motocicleta 2.792 

Caminhonete 1.817 

Caminhão 773 

Camioneta 454 

Semirreboque 566 

Caminhão trator 354 

Motoneta 378 

Ônibus 186 

Micro-ônibus 132 

Reboque 139 

Chassiplataforma 1 

Utilitário 68 

Ciclomotor 12 

Trator de rodas 4 

Triciclo 4 

Sidecar 2 

Outros 1 

TOTAL 17.913 

Fonte: IBGE, 2020. 
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FIGURA 5.5.4.6 – Linhas de transporte coletivo e rural existentes em Rio Branco do 

Sul, com destaque para o Distrito Sede. 
Fonte: PARANACIDADE, 2011.  
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5.5.5. Economia regional e local 

No QUADRO 5.5.5.1 são apresentados o Produto Interno Bruto – PIB e PIB per capita, 

relativos à Rio Branco do Sul, entre os anos de 2010 e 2017. Nota-se um aumento gradativo 

do PIB ao longo desse período, sendo que os anos de 2014 e 2015 foram mais expressivos. 

A partir de 2015 observou-se a queda gradual do PIB, que passou de R$ 1.174.897,75 para 

R$ 1.062.844,23 em 2017, representando um decréscimo de 12,1%. Com relação ao PIB per 

capita, foi registrado um aumento entre os anos de 2013 e 2014, passando de R$ 31.869,25 

para R$ 37.681,05. A participação do PIB do município em relação ao PIB do estado mostrou-

se mais relevante entre os anos de 2010 e 2014, ano a partir do qual o percentual de 

participação começou a diminuir, de 0,0108% para 0,0078%. 

QUADRO 5.5.5.1 

PIB E PIB PER CAPITA DE RIO BRANCO DO SUL – 2010 – 2017 

ANO 
PIB (Em mil reais 

correntes) 

PIB PER CAPITA PARTICIPAÇÃO NO 

(Em reais correntes) PIB DO ESTADO (Em %) 

2010 809.518,00 26.401,34 0,0117 

2011 941.132,00 30.604,91 0,0119 

2012 949.955,00 30.794,70 0,0108 

2013 1.018.127,00 31.869,25 0,0096 

2014 1.209.260,34 37.681,05 0,0108 

2015 1.174.897,75 36.451,28 0,0097 

2016 1.074.245,66 33.187,48 0,0083 

2017 1.062.844,23 32.698,87 0,0078 

Fonte: IBGE, 2020. IPARDES, 2020. 

 

No QUADRO 5.5.5.2 é apresentado o Valor Adicionado Bruto – VAB em relação aos diferentes 

setores econômicos de Rio Branco do Sul, que alcançou o total de R$ 926.948.000 em 2017. 

Nota-se a participação preponderante do setor industrial (53,33%), pelos setores de serviços 

(26,84%) e de administração pública (16,06%). A agropecuária caracterizava a atividade 

econômica menos significativa do município, integrando 3,77% do valor adicionado. 

QUADRO 5.5.5.2 

VALOR ADICIONADO BRUTO POR SETOR ECONÔMICO – 2017 

VALOR ADICIONADO R$ (MIL REAIS) % 

Agropecuária 34.985,69 3,77 

Indústria 494.311,98 53,33 

Serviços* 248.777,04 26,84 

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social 148.874,01 16,06 

BRUTO TOTAL 926.948,72 100 

*Exclusive administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. 

Fonte: IBGE, 2020. 
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No âmbito fiscal, são apresentados no QUADRO 5.5.5.3 os resultados para o Valor Adicionado 

Fiscal referente ao ano de 2018, cujo indicador tem como objetivo calcular a participação 

municipal no repasse de receita de impostos sobre a indústria, comércio e serviços (inclui 

ICMS), produção primária e recursos. Observa-se que a indústria desempenha um papel 

majoritário, representando 82,34% do valor adicionado total e 0,69% do índice estadual. 

 

QUADRO 5.5.5.5.3 

VALOR ADICIONADO FISCAL EM RIO BRANCO DO SUL – 2018 

VALOR ADICIONADO RIO BRANCO DO SUL (R$) PARANÁ (R$) 

Indústria 898.392.046 129.211.775.739 

Comércio e em Serviços 185.382.908 105.863.780.786 

Produção Primária 7.189.410 65.309.281.671 

Recursos/Autos 90.776 411.134.326 

TOTAL 1.091.055.140 300.795.972.522 

Fonte: IPARDES, 2020. 

 

Ainda, de acordo com as estatísticas do Cadastro Central de Empresas relativas ao ano de 

2018 do IBGE (2020), havia 801 empresas em Rio Branco do Sul, das quais 786 atuantes, 

com 4.722 pessoas ocupadas assalariadas, dentre um total de 5.498 pessoas (QUADRO 

5.5.5.4). O salário médio mensal referente às estas unidades empresariais era de 2,6 salários-

mínimos. 

 

QUADRO 5.5.5.4 

CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS EM RIO BRANCO DO SUL – 2018 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Número de empresas atuantes 786 unidades 

Número de unidades locais 801 unidades 

Pessoal ocupado total 5.498 pessoas 

Pessoal ocupado assalariado 4.722 pessoas 

Salário médio mensal 2,6 salários-mínimos 

Fonte: IBGE, 2020 – Cadastro Central de Empresas. 

 

Com relação a produção mineral, em 2019, a arrecadação da Compensação Financeira pela 

Exploração Mineral – CFEM, que se refere ao o valor de venda do produto mineral, deduzindo 

os tributos, as despesas com transporte e seguro que incidem no ato da comercialização, foi 

de R$ 3.111.007,90, sendo que a maior porcentagem corresponde à exploração de rochas 

carbonáticas (95,03%), seguida de argilito, filito, leucofilito e siltito (3,89%) (IPARDES, 2020; 

QUADRO 5.5.5.5). Do total arrecadado, foram repassados R$ 1.853.417,27 para a esfera 

municipal. 

QUADRO 5.5.5.5 
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ARRECADAÇÃO DA CEFEM – 2019 

GRUPO DE SUBSTÂNCIA VALOR (R$) 

Argila 32.137,50 

Argilito, filito, leucofilito e siltito 121.097,89 

Rocha carbonática 2.957.438,23 

Rocha para revestimento e ornamental 334,28 

TOTAL 3.111.007,90 

Fonte: IPARDES, 2020. 

 

Em 2019, Rio Branco do Sul contava com 387 estabelecimentos cadastrados na Relação 

Anual de Informações Sociais – RAIS, sendo 146 voltados para o setor de comércio (137 

varejistas e 9 atacadistas) e 121 para o setor de serviços, com destaque para os serviços de 

transporte e comunicações (50), conforme relacionado no QUADRO 5.5.5.6. Ainda, cerca de 

71 estabelecimentos eram do setor industrial, sendo 20 referentes à extração de minerais e 

51 no setor de transformação, que juntos agregam o maior percentual de empregos, de 1.916 

(36,97% do total). 

QUADRO 5.5.5.6 

ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2019 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS EMPREGOS 

COMÉRCIO 

Varejista 137 721 

Atacadista 9 75 

TOTAL 146 796 

SERVIÇOS 

Crédito, seguros e de capitalização 5 43 

Administradoras de imóveis 23 143 

Transporte e comunicações 50 323 

Alojamento, alimentação, manutenção 21 88 

Médicos, odontológicos e veterinários 9 17 

Ensino 13 107 

TOTAL 121 721 

INDÚSTRIA 

EXTRAÇÃO DE MINERAIS 20 396 

TRANSFORMAÇÃO 51 1.520 

Produtos minerais não metálicos 20 776 

Metalúrgica 4 57 

Mecânica 4 337 

Madeira e do mobiliário 11 177 

Papel, papelão, editorial e gráfica 4 8 

Química 3 55 

Têxtil 1 75 

Produtos alimentícios e bebida 4 35 

TOTAL 71 1.916 

Continua... 

QUADRO 5.5.5.6 

ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS POR ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2019 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS 

CONSTRUÇÃO CIVIL TOTAL 35 514 

AGROPECUÁRIA¹ TOTAL 12 34 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOTAL 2 1.201 

TOTAL 387 5.182 

¹ agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal e pesca. 

Fonte: IPARDES (ME/Trabalho), 2020. 

 

No que se refere aos estabelecimentos relacionados às Atividades Características do Turismo 

(ACT), foram registrados 18 estabelecimentos em 2018, sendo 3 voltados para alojamento, 

10 à alimentação e 5 ao transporte terrestre, responsáveis por 63 empregos gerados 

(IPARDES, 2020). Dados do Paraná Turismo – PRTUR de 2019 indicaram a presença de 4 

agências de turismo e 5 transportes turísticos (IPARDES, 2020). 

5.5.6. Atividades produtivas 

Embora não constitua um dos setores de maior importância para o município, a agropecuária 

era desenvolvida em 1.086 estabelecimentos no ano de 2017, equivalente a 29.961 ha. De 

acordo com o censo agropecuário do IBGE (2020), a criação de bovinos no município 

corresponde a 0,15% do total no estado do Paraná, sendo 12.670 cabeças destinadas 

sobretudo à produção leiteira, que totalizou 705 mil de litros em 2017, cujo custo de produção 

resultou em R$ 877.000. O efetivo de rebanho de suínos e bubalinos foi de 1.999 e 1.353 

cabeças, respectivamente, correspondentes à 352 estabelecimentos agropecuários. No setor 

de galináceos, são produzidos 70 mil dúzias de ovos sob o custo de produção de R$ 72.000 

em 44 estabelecimentos. O município ainda conta com outras criações pecuárias de menor 

importância, conforme apresentado no QUADRO 5.5.6.1. 

QUADRO 5.5.6.1 

PRODUÇÃO PECUÁRIA EM RIO BRANCO DO SUL – 2017 

CRIAÇÃO PECUÁRIA CABEÇAS ESTABELECIMENTOS 

Bovinos 12.670 567 

Suínos 1.999 320 

Bubalinos 1.353 32 

Ovinos 678 41 

Equinos 619 287 

Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões 489 39 

Caprinos 187 20 

Perus 78 13 

Muares 47 33 

Galináceos (galinhas, galos, frangas, frangos e pintos) 44 859 

Asininos 3 3 

Codornas 2 - 

Fonte: IBGE, 2020 – Censo Agropecuário. 

Quanto à agricultura, o milho era o principal produto cultivado no município no que se refere 

à lavoura temporária, que ocupava a área total de 519 hectares em 2017, com valor de 

produção estimado em R$ 1.796.000. O segundo produto mais cultivado foi o feijão, em 306 
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hectares, seguido da soja e da mandioca, em 132 e 122 hectares, respectivamente, que juntos 

somam R$ 1.249.000. Na lavoura permanente, foram cultivados frutos como a tangerina, a 

laranja e a banana, em 68 ha, 14 ha e 1 ha, respectivamente, cujo valor de produção alcançou 

o montante de R$ 212.000, sendo o cultivo da tangerina mais representativo. Outros produtos 

agrícolas são cultivados em menores proporções, conforme relacionado nos QUADROS 

5.5.6.2 e 5.5.6.3. 

QUADRO 5.5.6.2 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA LAVOURA TEMPORÁRIA – 2017 

CULTIVO 
Nº DE 

ESTABELECIMENTOS 
QUANTIDADE 
PRODUZIDA (t) 

ÁREA COLHIDA 
(ha) 

VALOR DA 
PRODUÇÃO 
(R$ 1.000) 

Milho 577 1.635 519 1.796 

Feijão 490 211 306 422 

Soja 3 476 132 478 

Mandioca 187 446 122 349 

Cana-de-açúcar 11 268 60 141 

Milho forrageiro 43 125 60 9 

Abóbora, jerimum 52 114 13 99 

Arroz 17 4 5 5 

Batata-inglesa 4 2 1 3 

Amendoim 4 n.i. n.i. n.i. 

Alho 1 n.i. n.i. n.i. 

Cebola 1 n.i. n.i. n.i. 

Fumo 2 n.i. n.i. n.i. 

Tomate rasteiro 1 n.i. n.i. n.i. 

n.i. = não informado. 

Fonte: IBGE, 2020 – Censo Agropecuário. 

 

QUADRO 5.5.6.3 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DA LAVOURA PERMANENTE – 2017 

CULTIVO 
Nº DE 

ESTABELECIMENTOS 
QUANTIDADE 

PRODUZIDA (t) 
ÁREA COLHIDA 

(ha) 

VALOR DA 
PRODUÇÃO (EM 

R$ 1.000) 

Tangerina 31 540 68 212 

Laranja 15 91 14 42 

Banana 3 12 1 15 

Abacate 1 n.i. n.i. n.i. 

Caqui 1 n.i. n.i. n.i. 

Palmito 1 n.i. n.i. n.i. 

Pêssego 3 n.i. n.i. n.i. 

n.i. = não informado. 

Fonte: IBGE, 2020 – Censo Agropecuário.  
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Da mesma forma, se faz presente a extração de produtos vegetais, que em 2017 totalizou 

12.000 m³ de lenha, conforme apresentado no QUADRO 5.5.6.4. Na silvicultura, destaca-se a 

madeira em tora, cujo custo de produção atingiu R$ 42.715.000 em 485.000 m³ de área, das 

quais 15,46% (75.000 m³) foram destinadas à produção de papel e celulose e 84,5% 

(410.000 m³) para outras finalidades. A produção de madeira comercializada como lenha foi 

de 56.000 m³ (IBGE, 2020). 

QUADRO 5.5.6.4 

EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA – 2017 

ATIVIDADE PRODUTO 
QUANTIDADE 
PRODUZIDA 

(m³) 

VALOR DA 
PRODUÇÃO 
(R$ 1.000) 

EXTRAÇÃO 
VEGETAL 

Lenha 12.000 408.000 

SILVICULTURA 

Lenha 56.000 1.736.000 

Madeira em tora para produção de papel e celulose 75.000 6.225.000 

Madeira em tora para outras finalidades 410.000 36.490.000 

Fonte: IBGE, 2020. 

5.5.7. Estrutura ocupacional no âmbito da economia local 

De acordo com o Censo demográfico (IBGE, 2020), em 2010, a taxa de ocupação da 

população rio-branquense, ou seja, o percentual da população que era economicamente ativa 

(PEA) no município representava 56,17% da População em Idade Ativa (PIA), do total de 

24.480 pessoas com 10 anos ou mais de idade, na semana de referência da pesquisa3. 

Observa-se, conforme relacionado no QUADRO 5.5.7.1, que a maior porcentagem da PEA se 

encontra na faixa etária de 18 a 49 anos de idade, somando 11.150 pessoas (77,9%). Da 

população com 18 anos ou mais, foi registrado um aumento da PEA entre os anos de 2000 e 

2010, passando de 61,28% para 66,55% (PNUD, IPEA, FJP, 2020). Cerca de 13.962 pessoas 

ativas encontravam-se ocupadas no mesmo período (97,55%). Os índices de atividade e 

ocupação da população quanto ao gênero e situação domiciliar se mostraram superiores em 

mais de 50% no meio urbano, em relação aos domicílios rurais, e mais de 30% para o gênero 

masculino, em relação a população feminina. 

QUADRO 5.5.7.1 

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA), ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) E OCUPADA 
POR TIPO DE DOMICÍLIO, SEXO E FAIXA ETÁRIA – 2010 

POPULAÇÃO 
PIA 

(10 anos e mais) 
PEA 

(10 anos e mais) 
POPULAÇÃO 

OCUPADA 

DOMICÍLIO 
Urbano 18.457 10.076 9.772 

Rural 7.023 4.236 4.191 

Continua... 

QUADRO 5.5.7.1 

                                            
3 Uma pessoa é dita ocupada na metodologia usada pelo IBGE quando ela exerce atividade profissional (formal ou informal, 
remunerada ou não) durante pelo menos 1 hora completa na semana de referência da pesquisa. Ou seja, são aquelas 
pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, 
pessoas em férias). 
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POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA), ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) E OCUPADA 
POR TIPO DE DOMICÍLIO, SEXO E FAIXA ETÁRIA – 2010 

POPULAÇÃO 
PIA 

(10 anos e mais) 
PEA 

(10 anos e mais) 
POPULAÇÃO 

OCUPADA 

SEXO 
Masculino 12.828 8.734 8.630 

Feminino 12.652 5.578 5.333 

FAIXA ETÁRIA 
(anos) 

De 10 a 14 3.218 237 224 

De 15 a 17 2.049 634 566 

De 18 a 24 3.677 2.480 2.377 

De 25 a 29 2.736 2.137 2.074 

De 30 a 39 4.810 3.727 3.660 

De 40 a 49 3.850 2.806 2.778 

De 50 a 59 2.607 1.525 1.518 

De 60 ou mais 2.607 765 765 

TOTAL  25.480 14.312 13.962 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

No QUADRO 5.5.7.2, é apresentada a distribuição da população ocupada em 2010, segundo 

as categorias econômicas. As atividades que concentravam a maior quantidade de pessoas 

ocupadas foram: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 2.322 

ocupadas; atividades não especificadas, com 1.801 pessoas; comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas, com 1.757 pessoas; construção (1.609 pessoas) e indústrias de 

transformação (1.600 pessoas). 

 

QUADRO 5.5.7.2 

POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2010 

ATIVIDADES ECONÔMICAS Nº DE PESSOAS 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 2.322 

Atividades não especificadas 1.801 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 1.757 

Construção 1.609 

Indústrias de transformação 1.600 

Educação 823 

Serviços domésticos 812 

Transporte, armazenagem e correio 786 

Atividades administrativas e serviços complementares 520 

Administração pública, defesa e seguridade social 417 

Alojamento e alimentação 353 

Saúde humana e serviços sociais 335 

Continua... 

QUADRO 5.5.7.2 

POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS – 2010 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS Nº DE PESSOAS 

Outras atividades de serviços 178 

Indústrias extrativas 159 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 143 

Atividades imobiliárias 92 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 83 

Informação e comunicação 77 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 37 

Artes, cultura, esporte e recreação 31 

Eletricidade e gás 26 

TOTAL 13.962 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

O grau de formalização da população ocupada de 18 anos ou mais de idade no município 

passou de 49,68%, em 2000, para 59,95%, em 2010, o que se reflete na porcentagem de 

pessoas ocupadas na condição de empregados com carteira assinada, que passou de 44,01% 

para 55,17% no mesmo período (QUADRO 5.5.7.3). 

 

 

QUADRO 5.5.7.3 

POSIÇÃO DE OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO OCUPADA – 2010 

CONDIÇÃO 2000 (%) 2010 (%) 

Empregados com carteira 44,01 55,17 

Trabalhadores por conta própria 23,44 22,5 

Empregados sem carteira 16,23 15,65 

Trabalhadores do setor público 1,35 0,93 

Empregadores 1,54 0,86 

GRAU DE FORMALIZAÇÃO 49,68 59,95 

Fonte: IPEA, PNUD, FJP, 2020 – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

O rendimento médio da população ocupada em 2010 foi R$ 974,04. A taxa de pessoas 

ocupadas sem rendimento diminuiu de 13,44% para 7,35% entre 2000 e 2010. A 

caracterização da população ocupada cujo rendimento é de 1 a 5 salários-mínimos é 

apresentada no QUADRO 5.5.7.4. 

 

 

QUADRO 5.5.7.4 

RENDIMENTO DA POPULAÇÃO OCUPADA – 2010 

RENDA 2000 (%) 2010 (%) 
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Sem rendimento 13,44 7,35 

Até 1 salário-mínimo 48,29 19,01 

Até 2 salários-mínimos 81,97 74,92 

Até 3 salários-mínimos 89,15 88,96 

Até 5 salários-mínimos 95,24 96,51 

RENDIMENTO MÉDIO n.i. R$ 974,04 

Fonte: PEA, PNUD, FJP, 2020 – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Por outro lado, a taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais, isto é, o percentual 

da população economicamente ativa que estava desocupada, passou de 9,88% para 2,09% 

entre 2000 e 2010 (PNUD, IPEA, FJP, 2020; QUADRO 5.5.7.5). No que diz respeito à 

população de 10 a 17 anos, nota-se uma diminuição da taxa de desocupação, o que 

demonstra o crescimento nos índices de trabalho infantil. 

 

QUADRO 5.5.7.5 

TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA – 2000 – 2010 

FAIXA ETÁRIA 2000 (%) 2010 (%) 

10 anos ou mais 11,82 2,52 

10 a 14 anos 22,28 5,47 

15 a 17 anos 32,05 10,68 

18 anos ou mais 9,88 2,09 

Fonte: PEA, PNUD, FJP, 2020 – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Das 5.267 pessoas de 10 a 17 a anos no município de Rio Branco do Sul, 15% encontra-se 

ocupada, de acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2020), sendo que 14% não frequentam a 

escola e a taxa de analfabetismo deste grupo é de 1,5%. Cerca de 30,7% da população 

residente em áreas rurais encontra-se nessa faixa etária e ocupada, contra 9,4% dos centros 

urbanos. O percentual relativo ao gênero e seção de atividade dos ocupados com menos de 

18 anos estão relacionados no QUADRO 5.5.7.6. 

 

QUADRO 5.5.7.6 

NÍVEL DE OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 10 A 17 ANOS – 2010 

POPULAÇÃO OCUPADA % 

DOMICÍLIO 
Urbana 9,4 

Rural 30,7 

Continua... 

QUADRO 5.5.7.6 

NÍVEL DE OCUPAÇÃO DA POPULAÇÃO DE 10 A 17 ANOS – 2010 

POPULAÇÃO OCUPADA % 

SEXO Masculino 16,8 
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Feminino’ 13,2 

FAIXA ETÁRIA 

10 a 13 anos 4,6 

14 ou 15 anos 16,2 

16 ou 17 anos 33,3 

SEÇÃO DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 34 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 14,7 

Outras atividades 32,7 

Fonte: IBGE, 2020 – Trabalho Infantil. 

5.5.8. Finanças públicas e municipais 

Em 2015, a receita municipal superou as despesas municipais em R$ 2.709.569,18, segundo 

dados da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul (QUADRO 5.5.8.1). As principais fontes 

de receita municipal foram as transferências correntes (R$ 64.599.222,76) e os tributos 

(R$ 7.338.610,90), respondendo respectivamente por 84,78% e 9,63%. Em contrapartida, em 

2019, as despesas se sobrepuseram às receitas em R$ 3.144.254,56, de forma que as 

despesas correntes com pessoal e encargos e de capital com investimentos foram mais 

significativas, representando um aumento de 45,77% e 86,6%, respectivamente, em relação 

ao ano de 2015. 

Em 2019 foram repassados R$ 78.122.743,71 para o município (QUADRO 5.5.8.2), sendo 

que 41,7% do valor transferido teve como origem a União, seguido de 36,4% do estado, 21,8% 

de outras fontes, que incluem as transferências multigovernamentais, às instituições privadas, 

ao exterior, às pessoas, aos convênios e outras transferências não especificadas e 0,1% 

referente aos municípios. 

 

QUADRO 5.5.8.1 

RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – 2015 E 2019 

CATEGORIAS 2015 2019 

RECEITAS CORRENTES 

De contribuições 1.018.812,63 1.689.390,76 

De serviços 564.218,75 603.680,98 

Patrimonial 974.999,09 253.365,43 

Tributária 7.338.610,90 11.555.769,02 

De transferência Correntes 64.599.222,76 78.122.743,71 

Outras 1.283.145,10 3.295.761,02 

TOTAL 75.779.009,23 95.520.710,92 

Continua... 

QUADRO 5.5.8.1 

RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS – 2015 E 2019 

CATEGORIAS 2015 2019 

RECEITAS DE CAPITAL 
Transferências de capital 413.910,00 303.185,86 

TOTAL 413.910,00 303.185,86 
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TOTAL   76.192.919,23 95.823.896,78 

DESPESAS 

CORRENTES 

Pessoal e encargos sociais 36.612.121,30 53.371.615,28 

Outras 32.486.011,32 41.168.910,42 

TOTAL 69.098.132,62 94.540.525,70 

DE CAPITAL 

Investimentos 1.625.793,66 3.033.882,18 

Amortização da dívida 2.759.423,77 1.393.743,46 

TOTAL 4.385.217,43 4.427.625,64 

TOTAL   73.483.350,05 98.968.151,34 

Fonte: Prefeitura de Rio Branco do Sul, 2020. 

 

QUADRO 5.5.8.2 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES MUNICIPAIS SEGUNDO A ORIGEM – 2019 

ORIGEM DAS TRANSFERÊNCIAS VALOR (R$) % 

Da união 32.555.445,68 41,7 

Do estado 28.447.390,93 36,4 

Dos municípios 78.329,23 21,8 

Outras¹ 17.041.577,87 0,1 

TOTAL 78.122.743,71 100,0 

Fonte: Prefeitura de Rio Branco do Sul, 2020. 

 

O Fundo de Participação dos Municípios – FPM se refere ao repasse das arrecadações com 

Imposto de Renda – IR e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da União para os 

estados e unidades federativas. Em 2015, o FPM de Rio Branco do Sul alcançou pouco mais 

de R$ 19 milhões, apresentando um incremento de 12,06% em 2019, conforme se verifica no 

QUADRO 5.5.8.3. 

 

QUADRO 5.5.8.3 

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) – 2015 – 2019 

ANO VALOR (R$) 

2015 19.523.850,00 

2017 21.202.460,00 

2019 21.878.469,61 

Fonte: IPARDES, 2020. IBGE, 2020.  
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O valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por município de 

origem do contribuinte foi de R$ 24.369.340,29 (QUADRO 5.5.8.4), do qual 0,22% foi 

repassado como ICMS Ecológico – que se refere ao mecanismo tributário que viabiliza um 

maior acesso a recursos financeiros arrecadados pelo estado, devido ao atendimento à 

critérios legais ambientais, cujo fator ambiental está relacionado aos mananciais de 

abastecimento. 

 

QUADRO 5.5.8.4 

RECURSO DO ICMS ECOLÓGICO REPASSADO AOS MUNICÍPIOS – 2019 

ICMS VALOR (R$) 

Por Município de Origem do Contribuinte 24.369.340,29 

Ecológico referente à Unidades de Conservação - 

Ecológico referente à Mananciais de Abastecimento 54.570,60 

Fonte: IPARDES, 2020. 

 

Em relação às despesas, conforme apresentados no QUADRO 5.5.8.5, em 2019, os maiores 

gastos foram com o setor educação (R$ 30.884.978,04), seguido pelo setor de saúde 

(R$ 20.345.489,99) e urbanismo (R$ 15.596.395,00), que correspondem a 31,2%, 20,56% e 

15,76%, respectivamente, de acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura referentes ao 

ano de 2019. 

QUADRO 5.5.8.5 

DESPESAS POR SECRETARIAS E FUNÇÕES DE GOVERNO – 2019 

FUNÇÃO VALOR (R$) 

Educação 30.884.978,04 

Saúde 20.345.489,99 

Urbanismo 15.596.395,00 

Administração 10.474.024,60 

Encargos especiais 7.331.702,78 

Assistência social 5.286.532,00 

Legislativa 4.790.835,69 

Segurança pública 1.514.578,53 

Transporte 952.256,26 

Agricultura 683.270,88 

Gestão ambiental 410.712,57 

Desporto e lazer 401.073,67 

Cultura 184.634,28 

Indústria 111.667,05 

TOTAL GERAL 98.968.151,34 

Fonte: Prefeitura de Rio Branco do Sul, 2020. 

5.5.9. Condições de vida 
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 Renda 

A renda per capita mensal do município cresceu 57,05% entre 2000 e 2010, passando de 

R$ 349,43 para R$ 548,80 a preços correntes em agosto de 2010. Neste período, a proporção 

de pessoas consideradas extremamente pobres (com renda domiciliar per capita mensal 

inferior a R$ 70,00), pobres (com renda inferior domiciliar per capita mensal a R$ 140,00) e 

vulneráveis a pobreza (com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, a preço vigente 

em agosto de 2010) reduziu significativamente, conforme observado no QUADRO 5.5.9.1, à 

medida em que também foi registrado o decréscimo da desigualdade de renda no município, 

representada pelo Índice de Gini, que passou de 0,54, para 0,47 em 2010 (PNUD, IPEA, FJP, 

2020). 

QUADRO 5.5.9.1 

EVOLUÇÃO DAS PROPORÇÕES DE POBREZA EM RIO BRANCO DO SUL– 2000 – 2010 

POPULAÇÃO 2000 2010 

EXTREMAMENTE POBRE 12,13% 3,80% 

POBRE 30,99% 10,66% 

VULNERÁVEL À POBREZA 58,41% 30,27% 

Fonte: IPEA, PNUD, FJP, 2020 – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Na FIGURA 5.5.9.1 é apresentado o rendimento nominal mensal familiar per capita, no qual 

das 644 famílias conviventes residentes em domicílios particulares em 2010, cerca de 54% 

recebiam mais ¼ a 1 salário mínimo, 20% não possuíam rendimento, 16,3% possuíam mais 

de 1 a 2 salários mínimos, 8,5% recebiam até ¼ de salário mínimo e apenas 1,24% contava 

com mais de 5 salários mínimos. Com relação às famílias residentes nos meios urbano e rural, 

a renda predominante é de mais ¼ a 1 salário-mínimo, com 52,57% (urbano) e 59% (rural) 

das famílias nessa classe de rendimento. Por outro lado, observa-se que o percentual de 

famílias sem rendimento ainda é muito alto, com destaque para o meio rural, que representa 

41% das famílias, contra 25% residentes nos centros urbanos nessa classe de rendimento. 

 

FIGURA 5.5.9.1 – Rendimento nominal mensal per capta das famílias residentes em 
domicílios particulares permanentes em Rio Branco do Sul, em 2010. 
Fonte: IBGE, 2020.  
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Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Rio Branco do Sul 

(QUADRO 5.5.9.2), a dimensão da longevidade contribuiu de modo expressivo para sua 

elevação entre os anos de 2000 e 2010, passando de 0,767 em 2000 para 0,847, em 2010. 

Nesse mesmo período, o IDHM total ascendeu sua classificação de “baixo” para “médio”, 

quando passou de 0,554 em 2000 para 0,679, em 2010, representando uma evolução de 

22,56% no município, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 

IPEA, FJP, 2020). 

QUADRO 5.5.9.2 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – 2000 – 2010 

DIMENSÃO 2000 2010 

EDUCAÇÃO 0,366 0,545 

LONGEVIDADE 0,767 0,847 

RENDA 0,607 0,679 

IDHM 0,554 0,679 

Fonte: IPEA, PNUD, FJP, 2020 – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Em comparação com os índices estaduais, para ambos os períodos, o IDH de Rio Branco do 

Sul se manteve inferior aos valores apresentados no estado paranaense (de 0,650 e 0,749, 

respectivamente), de forma que em 2010 o IDHM ocupou a 307ª posição entre os 399 

municípios do Paraná e a 2.462ª colocação entre os municípios brasileiros (IBGE, 2020). 

 Saúde 

Com relação aos serviços de saúde, Rio Branco do Sul conta com 6 estabelecimentos de 

saúde público municipal (4 unidades básicas de saúde e 2 clínicas especializadas), com 

atendimento médico em especialidades básicas, odontologia, pediatria e emergências 

(obstetrícia, clínica e cirurgia), sendo que uma das unidades conta com internação e oferece 

56 leitos, conforme registros de serviços de saúde do IBGE (2020) referentes ao ano de 2009. 

Estes estabelecimentos encontram-se distribuídos na sede urbana – Associação de Proteção 

À Maternidade e Infância – APMI, Centro Médico de Atendimento Especializado Prof.ª Virgínia 

F. Cruz e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I – e no Distrito Açungui – Unidades de 

Saúde Heitor Alves de Araújo, Papanduva e Vila São Pedro.  

O município conta também com um hospital geral, que presta atendimento ambulatorial, 

hospitalar com serviços de internações, de pronto atendimento e socorro, de Serviço Auxiliar 

de Diagnóstico e Terapia – SADT e de serviços de apoio (central de esterilização de materiais, 

farmácia, lactário, lavanderia, necrotério, nutrição e dietética). Em termos de equipamentos, o 

município conta com apenas 1 ultrassom, 1 eletrocardiógrafo e 1 raio-X. 

Considerando uma população de 30.650 habitantes em 2010, ressalta-se a falta de leitos, 

equipamentos de saúde e má condição dos equipamentos existentes que não acompanharam 

o crescimento populacional (PARANACIDADE, 2011). Dessa forma, para suporte aos 

atendimentos de emergência, Rio Branco do Sul conta com os Hospitais Santa Casa e 

Evangélico em Curitiba, Hospital Nossa Senhora do Rocio em Campo Largo e Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 
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Conforme dados do Censo Demográfico apresentados no QUADRO 5.5.9.3, entre os anos de 

2000 e 2010, a esperança de vida ao nascer em Rio Branco do Sul aumentou de 71,01 para 

75,84 anos. Por outro lado, a mortalidade infantil e a mortalidade de crianças até 5 anos de 

idade diminuíram de 24,69 para 11,6 e de 28,84 para 13,56 por mil nascidos vivos, 

respectivamente. 

QUADRO 5.5.9.3 

ESTATÍSTICAS VITAIS – 2000 – 2010 

INDICADORES 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer 71,01 75,84 

Mortalidade infantil 24,69 11,6 

Mortalidade até 5 anos de idade 28,84 13,56 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Entre 2010 e 2017 foram registados 1.612 óbitos em Rio Branco do Sul, sendo 964 masculinos 

e 648 femininos (IBGE, 2020), de forma que em 2010 é que se registrou o maior número de 

óbitos (221), conforme dados apresentados no QUADRO 5.5.9.4. As principais causas de 

óbitos foram as doenças do aparelho circulatório (29,3%), causas externas de morbidade e 

mortalidade (14,76%) e as neoplasias (13,27%). 

QUADRO 5.5.9.4 

ÓBITOS POR TIPOS DE DOENÇAS REGISTRADOS – 2010 A 2017 

TIPOS DE DOENÇAS 
ÓBITOS/ANO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Do aparelho circulatório 40 48 52 66 64 72 62 69 473 

Causas externas de morbidade e mortalidade 33 35 28 27 22 29 34 30 238 

Neoplasmas (Tumores) 27 21 18 26 29 33 31 29 214 

Do aparelho respiratório 30 28 18 30 18 21 31 26 202 

Sintomas e achados anormais em exames 46 52 65 3 3 1 1 1 172 

Endócrinas, nutricionais e metabólicas 6 5 4 13 12 10 10 13 73 

Do aparelho digestivo 7 6 6 14 11 4 7 8 63 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 7 7 6 6 12 5 5 2 50 

Do sistema nervoso 7 0 4 5 3 5 7 4 35 

Do aparelho geniturinário 8 1 0 3 2 4 4 5 27 

Afecções originadas no período perinatal 3 3 2 7 2 3 2 4 26 

Malformações congênitas e deformidades 3 2 2 1 3 4 2 0 17 

Transtornos mentais e comportamentais 2 0 0 1 5 0 1 1 10 

Lesões, envenenamentos 0 0 0 5 5 0 0 0 10 

Do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 0 1 0 1 2 0 2 0 6 

Do sangue e dos órgãos hematopoiéticos 2 0 1 1 0 0 1 0 5 

Outros 0 4 0 0 0 0 0 1 5 

Da pele e do tecido subcutâneo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Continua... 

QUADRO 5.5.9.4 
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ÓBITOS POR TIPOS DE DOENÇAS REGISTRADOS – 2010 A 2017 

TIPOS DE DOENÇAS 
ÓBITOS/ANO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Homens 133 123 120 115 110 122 117 124 964 

Mulheres 88 86 87 88 78 70 82 69 648 

TOTAL 221 209 207 203 188 192 199 193 1.612 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Rio Branco do Sul mantém programas específicos voltados para ações preventivas de saúde, 

dentre os quais se destacam a o Programa Municipal de Saúde, voltado para a adoção de 

estratégias de promoção de saúde e prevenção de doenças, bem como programas de auxílio 

a gestantes, acompanhamento nutricional, saúde infantil, prevenção à hipertensão, saúde da 

mulher e do idoso, obesidade na adolescência, prevenção a doenças sexualmente 

transmissíveis e vacinação (PARANACIDADE, 2011). 

 

 Educação 

Conforme observado no QUADRO 5.5.9.5, a taxa de analfabetismo em Rio Branco do Sul da 

população de 15 anos ou mais de idade passou de 16,7% para 10,5% entre 2000 e 2010, de 

acordo com o IBGE (2020). Embora o grupo de 60 anos ou mais de idade tenha apresentado 

uma melhora significativa, que reduziu de 54,2% para 40%, ainda é elevada a taxa de 

analfabetismo nesse grupo, quando comparada com a população de 15 a 59 anos. 

 

QUADRO 5.5.9.5 

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS – 2000 – 2010 

GRUPO DE IDADE 2000 2010 

15 a 24 anos 3,5% 1,5% 

24 a 59 anos 17,4% 8,9% 

60 anos ou mais 54,2% 40% 

TOTAL 16,7% 10,5% 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

A disparidade na condição de alfabetização da população urbana e rural residente no ano de 

2010 era de 84,14% contra 76,57%, respectivamente. A proporção de homens alfabetizados 

ultrapassava em 3,72% o total da população feminina nesta mesma condição (QUADRO 

5.5.9.6). 
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QUADRO 5.5.9.6 

CONDIÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE – 2010 

POPULAÇÃO Nº DE PESSOAS 

MASCULINA 12.799 

FEMININA 12.339 

URBANA 18.549 

RURAL 6.589 

TOTAL 25.138 

Fonte: IBGE, 2020. 

 

Ainda, em 2010, conforme dados apresentados no QUADRO 5.5.9.7, mais da metade 

(64,61%) da população adulta com 25 anos ou mais possuía ensino fundamental incompleto, 

sendo que somente 15,68% completaram este nível de ensino. Quanto aos níveis médio e 

superior completos, em 2010, os percentuais correspondiam a 15,03% e 4,88%, 

respectivamente. A expectativa de anos de estudo, que se refere a frequência escolar da 

população, cresceu de 8,71, em 2000, para 8,84 anos em 2010, valores inferiores aos 

observados na unidade federativa (de 10,1 e 10,43 anos, respectivamente). 

QUADRO 5.5.9.7 

ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO DE 25 ANOS OU MAIS – 2010 

NÍVEL DE ENSINO POPULAÇÃO 

Fundamental incompleto e analfabeto 13,60% 

Fundamental incompleto e alfabetizado 50,81% 

Fundamental completo e médio incompleto 15,68% 

Médio completo e superior incompleto 15,03% 

Superior completo 4,88% 

Fonte: IPEA, PNUD, FJP, 2020 – Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB, indicador da qualidade 

da educação básica no Brasil, que utiliza uma escala que vai de 0 a 10, em 2017, para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, foi de 5,4 anos, enquanto que para os anos finais dessa 

etapa foi de 4,5 anos, o que representa um aumento de 22,7% e 9,75%, respectivamente, em 

relação ao ano de 2009. 

Em 2009, Rio Branco do Sul, de acordo com o Censo escolar do IBGE (2020), contava em 

com 45 estabelecimentos de ensino (público estadual e municipal e privado), voltadas para o 

Ensino Médio; 8 para o Ensino Fundamental e 5 para a Pré-Escola. Nesse ano, o IBGE 

informou o total de 8.867 matrículas no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, e na Pré-

escola. Comparativamente, em 2018, foram registrados mais 9 novos estabelecimentos, cujo 

total de 68 escolas contava com 616 docentes atuantes distribuídos entre 21 escolas voltadas 

para o Ensino Infantil, 38 escolas do Ensino Fundamental e 8 escolas do Ensino Médio, 

contando as redes públicas e privadas (QUADRO 5.5.9.8). 

QUADRO 5.5.9.8 
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ESTABELECIMENTOS ESCOLARES EM RIO BRANCO DO SUL – 2009 – 2018 

ESCOLAS 2009 2018 

ENSINO INFANTIL 5 21 

ENSINO FUNDAMENTAL 45 38 

ENSINO MÉDIO 8 8 

TOTAL 58 67 

Fonte: IBGE, 2020 - Censo escolar. 

 

Ainda no ano de 2019, foram efetuadas 8.884 matrículas, o que representa um incremento 

mínimo de 0,2% no número de alunos matriculados em relação ao ano de 2009, sendo que 

5.671 alunos estavam matriculados no Ensino Fundamental, 1.675 matrículas no Ensino 

Médio e 1.537 no Ensino Infantil (416 na creche e 1.122 na pré-escola), de acordo com dados 

apresentados no QUADRO 5.5.9.9. Cerca de 46,9% dos alunos estavam matriculados em 

escolas públicas municipais, seguidos pelas matrículas em escolas estaduais (16,2%) e 

particulares (6,83%). 

QUADRO 5.5.9.9 

ALUNOS MATRICULADOS E DOCENTES NAS REDES DE ENSINO – 2018 

ENSINO REDE Nº DE ALUNOS Nº DE DOCENTES 

 Municipal 1.424 82 

INFANTIL Estadual 0 0 

(Creche e Pré-escola) Privado 114 14 

 TOTAL 1.538 96 

 Municipal 2.746 191 

FUNDAMENTAL Estadual 2.458 140 

(1º ao 9º ano) Privado 467 49 

 TOTAL 5.671 380 

 Municipal 0 n.i. 

MÉDIO Estadual 1.649 n.i. 

(1º ao 4º ano) Privado 26 n.i. 

 TOTAL 1.675 140 

TOTAL GERAL 8.884 616 

Fonte: IBGE, 2020 - Censo escolar. 

 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, IPEA, FJP, 2020), a 

taxa de distorção idade-série (razão entre o total de alunos matriculados em determinada série 

com idade superior à considerada ideal, devido à problemas de reprovação ou abandono no 

sistema de ensino, e o total de matrículas) no ensino médio no município passou de 20,50% 

para 23,90%, entre 2016 e 2017. Por outro lado, entre 2013 e 2014, a taxa de evasão no 

fundamental diminuiu de 3,40% para 2,70%, enquanto a taxa de evasão no ensino médio foi 

de 11,80%, em 2013, e, em 2014, de 11,80%. 

 Segurança pública 
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No QUADRO 5.5.9.10 são apresentados dados sobre a criminalidade em Rio Branco do Sul, 

entre os anos de 2000 e 2017. Nesse período foram contabilizados 294 homicídios, o que 

corresponde a 10,09% da quantidade de homicídios registrados na unidade de federação 

paranaense. Observa-se um aumento da taxa de homicídios entre 2000 e 2016, que passou 

de 53,57 para 67,97 por 100 mil habitantes, sendo as maiores taxas observadas nos anos de 

2006 e 2009, de 88,03 e 99,57 por 100 mil habitantes, respectivamente. 

QUADRO 5.5.9.10 

ÍNDICES DE HOMICÍDIOS EM RIO BRANCO DO SUL – 2000 – 2017 

ANO QUANTIDADE % EM RELATIVO A UF TAXA (em 100 mil hab.) 

2000 11 0,61 53,57 

2001 13 0,63 44,01 

2002 14 0,62 47,11 

2003 20 0,78 66,90 

2004 18 0,64 59,47 

2005 10 0,34 32,82 

2006 27 0,87 88,03 

2007 8 0,26 25,41 

2008 10 0,29 30,47 

2009 33 0,89 99,57 

2010 17 0,47 55,44 

2011 16 0,47 52,03 

2012 16 0,46 51,87 

2013 13 0,44 40,69 

2014 12 0,40 37,39 

2015 17 0,58 52,74 

2016 22 0,71 67,97 

2017 17 0,62 n.i. 

TOTAL 294 10,09 905,51 

Fonte: IPEA, 2020 - Atlas da Violência. 

 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PARANACIDADE, 2011), os serviços de segurança 

pública em Rio Branco do Sul são promovidos pela Polícia Civil e Militar, de responsabilidade 

da Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná, além da Patrulha Rural 

Comunitária, que conta com duas viaturas da polícia militar para o atendimento da população 

rural, e do Corpo de Bombeiros Comunitário para defesa civil. O município conta com apenas 

com uma delegacia localizada no Distrito Sede, sendo esta a 4ª Delegacia Regional de Rio 

Branco do Sul, formada por 1 delegado, 1 escrivão, 4 agentes carcerários e 5 investigadores. 

 Cultura, lazer e turismo 

A população residente em Rio Branco do Sul é predominantemente católica apostólica 

romana, com 18.139 adeptas, seguidas de 9.800 pessoas evangélicas. Demais vertentes 

religiosas praticadas pela população rio-branquense estão relacionadas no QUADRO 

5.5.9.11, sendo que 2.357 habitantes se declararam sem religião. Uma das igrejas mais 
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tradicionais de Rio Branco do Sul é a Capela de São Vicente, um importante ponto de 

referência entre as estradas rurais que dão acesso aos bairros Areia do Rosário, Água Branca, 

Ribeirinha e ao município de Cerro Azul, à direita, e Jacaré e Açungui, pela estrada à esquerda 

da igreja. Este último é acessado pela estrada Açungui, muito utilizada para ciclismo. 

QUADRO 5.5.9.11 

COMPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO RELIGIÃO – 2010 

RELIGIÃO Nº DE PESSOAS 

Católica apostólica romana 18.139 

Evangélica 9.800 

Sem religião 2.357 

Testemunhas de jeová 176 

Outras religiosidades cristãs 95 

Católica apostólica brasileira 26 

Espírita 26 

Não determinada e múltiplo pertencimento 24 

Católica ortodoxa 6 

TOTAL 30.650 

Fonte: IBGE, 2020 – MUNIC. 

 

As principais atrações turísticas e de lazer em Rio Branco do Sul são as grutas Lancinha, 

Capiruzinho e Itaretama, localizadas em áreas cársticas que contam com percursos de 

exploração com o acompanhamento de guias – esta última muito conhecida pela presença de 

estalactites e estalagmites, situando-se a aproximadamente 3 km da sede do município, bem 

como as serras, cachoeiras e rios, sendo os rios Piedade, Açungui e Ribeira os mais 

conhecidos pelas práticas esportivas de rafting e boia cross. 

Com relação à disponibilidade de infraestrutura para o exercício de atividades físicas e 

esportivas, em 2016, haviam 2 instalações esportivas mantidas pela prefeitura, sendo um 

campo para práticas de esportivas e um ginásio, denominados Estádio Municipal Tio Lili e 

Bosque Municipal (IBGE, 2020). 

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC/ IBGE (2020), em 

2014, estavam presentes no município grupos artísticos das áreas de teatro, orquestra, coral, 

banda municipal, artes visuais, capoeira e artesanato, mantidos, patrocinados ou financiados 

pelo poder público municipal. Dentre as atividades artesanais desenvolvidas no município, 

destacam-se o bordado, a renda e trabalhos em madeira. Quanto aos equipamentos culturais, 

foi indicada a existência de apenas uma biblioteca e um museu mantidos pela gestão 

municipal.  
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Com relação às tradições festivas e populares, destacam-se: a Festa de Nossa Senhora do 

Amparo, padroeira da cidade, celebrada em 15 de agosto e promovida pela Paróquia Nossa 

Senhora do Amparo, cuja programação inclui novenas, missas, almoço festivo e show de 

prêmios; o aniversário da cidade, celebrado em 11 de outubro. 

No que diz respeito aos meios de comunicação, a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – MUNIC/ IBGE (2020), em 2014, indicou a presença de jornal impresso local, 

rádios AM/FM e comunitária locais e mais de 5 canais de televisão aberta captados no 

município.  

Rio Branco do Sul conta com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, responsável 

pelo planejamento e desenvolvimento de atividades de esporte, lazer e recreação a nível 

comunitário, bem como o planejamento estratégico de atividades de apoio e incentivo ao 

turismo urbano, rural e ecológico. 

5.5.10. Organização social, cultural e político – institucional 

De acordo com o Mapa das Organizações da Sociedade Civil – MAPA OSC, gerido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2020), estão presentes em Rio Branco do 

Sul 64 organizações da sociedade civil (0,13 % do total existente no estado do Paraná), das 

quais 53 são associações privadas, 10 são organizações religiosas e 1 é classificada como 

fundação privada, conforme indicados no QUADRO 5.5.10.1. Foram identificados 36 vínculos 

de trabalhadores formais relacionados à estas organizações. 

QUADRO 5.5.5.10.1 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM RIO BRANCO DO SUL 

NATUREZA JURÍDICA QUANTIDADE 

Associação Privada 53 

Organização Religiosa 10 

Fundação Privada 1 

TOTAL 64 

Fonte: IPEA, 2020 – Mapa OSC. 

 

Dentre os setores mais representativos, estão as instituições voltadas para o desenvolvimento 

e defesa de direitos (45%), seguida das organizações religiosas (26%) (QUADRO 5.5.10.2). 

QUADRO 5.5.10.2 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEGUNDO ÁREA DE ATUAÇÃO 

ÁREA DE ATUAÇÃO % 

Desenvolvimento e defesa de direitos 45,0 

Religião 26,0 

Outras atividades associativas 9,0 

Sem informação 5,0 

Continua... 

QUADRO 5.5.10.2 
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ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL SEGUNDO ÁREA DE ATUAÇÃO 

ÁREA DE ATUAÇÃO % 

Cultura e recreação 4,1 

Associações patronais, profissionais e de produtores rurais 4,1 

Assistência social 4,1 

Outros 2,7 

TOTAL 100 

Fonte: IPEA, 2020 – Mapa OSC. 

 

No QUADRO 5.5.10.3, estão relacionadas as organizações da sociedade civil existentes em 

Rio Branco do Sul, bem como os respectivos bairros de localização. Nota-se que 29,4% das 

organizações estão concentradas no centro da cidade. A população de Rio Branco do Sul 

encontra-se bem articulada, destacando-se entre as entidades comunitárias as associações 

de moradores dos bairros Vila São Pedro II, Nossa Senhora de Fátima, Papanduva, Vila 

Nodari II, Jardim Itaú, Vila Abrão, Madre, Tacaniça, Campina dos Pintos, Pocinho, Lavras e 

Aliança. 

O sistema de consulta de dados do MAPA OSC do IPEA não indicou nenhuma organização 

com titulação ou certificação de Entidade Ambientalista, CEBAS – Educação, Saúde e 

Assistência Social, OSCIP ou Utilidade Pública, Estadual e Municipal. Ainda, em consulta ao 

Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas – CNEA do Ministério do Meio Ambiente, não 

foram encontradas organizações não governamentais com sede em Rio Branco do Sul. 

Para identificação das cooperativas atuantes em Rio Branco do Sul, foi realizado o 

levantamento no sítio oficial do Sistema OCEPAR, que é formado pelo Sindicato e 

Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – OCEPAR, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo – SESCOOP/PR e a Federação e Organização das 

Cooperativas do Estado do Paraná – FECOOPAR. A consulta indicou a presença de uma 

única cooperativa sediada no município, sendo esta a Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Funcionários do Grupo Votorantim.  

Como parte das forças sindicais atuantes, o município conta com Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias de Cal Cimento e Gesso – SIMENCAL e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Quanto à existência de Conselhos Comunitários e Setoriais, Rio Branco do Sul conta com os 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Assistência Social. Além 

disso, é prevista pela Lei Orgânica Municipal a instituição dos seguintes Conselhos Municipais: 

de Desenvolvimento Rural; da Educação; de Saúde; da Família, da Criança, do Adolescente 

e do Idoso. 

No que se refere à organização política, os órgãos administrativos gerais da Prefeitura 

Municipal abrangem as seguintes secretarias: Educação e Cultura; Obras Públicas; Saúde; 

Agricultura; Assistência Social; Meio Ambiente; Desenvolvimento Urbano; Trânsito; Esporte, 

Lazer e Turismo; Indústria e Comércio; Planejamento; Administração; Finanças; Procuradoria 

Geral; e Comunicação Social. A Câmara Municipal encontra-se com 11 parlamentares e 5 

Comissões Permanentes ativas integrantes ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, 

sendo estas: de Educação, Saúde e Assistência Social (CPESAS); de Fiscalização (CPF); de 

Finanças e Orçamento (CPFO); de Obras e Serviços Públicos (CPOSP); e de Redação e 

Justiça (CPRJ). 
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QUADRO 5.5.5.10.3 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM RIO BRANCO DO SUL 

NATUREZA 
JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL LOCALIZAÇÃO (BAIRRO) 

CLUBES SOCIAIS, ESPORTIVOS E SIMILARES 

AP Clube Ermírio de Morais Fábrica de Cimento 

AP Madre Futebol Clube Vila Velha 

AP Sociedade Operária Esportiva Benef. Rio Branco do Sul Centro 

ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

AP Igreja Evangélica Assembleia de Deus Centro 

AP Igreja Pentecostal Porta para o Céu Jardim Pedro Wosch 

AP Igreja Pentecostal os Remidos de Sião Vila Nodari II 

AP Igreja Pentecostal o Poder de Deus Rio Branco do Sul 

AP Primeira Igreja Batista de Rio Branco do Sul Centro 

AP Congregação Cristã do Brasil Jardim dos Mineiros 

AP Comunidade Nova Jerusalém Centro 

AP Comunidade Cristã Peniel Nossa Senhora de Fátima 

OR Igreja Universal do Reino de Deus Centro 

OR Igreja do Evangelho Quadrangular Centro 

OR Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Rio Branco do Sul Jardim Garcia 

OR Igreja Mundial do Poder de Deus Centro 

OR 
Igreja Evangélia Assembleia de Deus Buscando Almas para o 

Arrebatamento 
Nossa Senhora de Fátima 

OR Igreja Evanglélica Bola de Neve Nossa Senhora de Fátima 

OR Assoc. Fonte de Misericórdia Mina de Ferro 

OR Assoc. Fonte de Misericórdia Santa Clara 

OR Mitra de Arquidiocese de Curitiba Rio Branco do Sul 

OR Comunidade Cristã Zoe Centro 

DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 

AP Assoc. de Prot. a Maternidade e Inf. de Rio Branco do Sul Centro 

AP Assoc. dos Moradores da Vila São Pedro II Vila São Pedro 

AP Assoc. dos Moradores de Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima 

AP Assoc. de Moradores do Bairro Papanduva Papanduva 

AP Assoc. Beneficente Vale da Lorena São Pedro do Capiru 

AP Assoc. Ambiental Votuverava Centro 

AP Assoc. dos Moradores da Comunidade de Vila Nodari II Vila Nodari II 

AP Assoc. dos Servidores Municipais – ASEM Vila Velha 

AP Assoc. dos Produtores Rurais de Rio Branco do Sul São Pedro II 

Continua... 

QUADRO 5.5.5.10.3 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM RIO BRANCO DO SUL 

NATUREZA 
JURÍDICA 

RAZÃO SOCIAL LOCALIZAÇÃO (BAIRRO) 

AP Assoc. o Bom Samaritano – ABS Centro Alto 

AP Assoc. dos Moradores do Jardim Itaú Itaperuçu 
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AP Assoc. dos Produtores Rurais Borges II Borges 

AP Assoc. de Moradores e Amigos da Vila Abrão Vila Abrão 

AP Assoc. Bonamigo Centro 

AP Assoc. de Mulheres Ativas de Rio Branco do Sul – AMAR Vila Velha 

AP Assoc. Guarda Mirim de Rio Branco do Sul Nossa Senhora de Fátima 

AP Assoc. de Agricultores Familiares da Ribeirinha Açungui 

AP Assoc. Casa de Repouso Jardim Alegre Capiruzinho 

AP Assoc. dos Funcionários de Itaú do Paraná Itaperuçu 

AP Assoc. dos Moradores do Bairro Madre Madre 

AP Assoc. Ermírio de Moraes Não informado 

AP 
Assoc. dos Moradores da Comunidade de Tacaniça dos Falcões 

Caminho da Paz 
Tacaniça 

AP Assoc. Assistencial Voluntários da Paz Vila Velha 

AP 
Assoc. do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrícola de 

Rio Branco do Sul 
Água Branca 

AP 
Assoc. de Moradores das Comunidades de Campina dos Pintos, 

Pocinho, Pinhal e Lavras 
Campina dos Pintos 

AP Asssoc. Clube dos Vira-Latas de Rio Branco do Sul Natanea 

AP 
Conselho da Comunidade da Comarca de Rio Branco do Sul – 

Paraná 
Centro 

AP Organização Municipal de Defesa a Cidadania Centro 

AP Organização de Luta, Denuncia e Resistencia, Pense Centro 

AP 
UMALC – União Municipal das Assoc. e Lideranças Comunitárias 

de Rio Branco do Sul 
Centro 

AP Clube de Mães Nossa Senhora do Amparo Centro 

AP Augusta e Respeitável Loja Simbólica Juca Paranhos Não informado 

AP Provopar Municipal Centro 

AP Grupo de Caverna e Montanha do Vale do Ribeira – Votuverava Vila Ricarda 

AP Fundação Comunidade Amor Incondicional S. Clara dos Mariano 

ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS P 

AP Assoc. Comercial de Rio Branco do Sul Centro 

ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS 

AP Assoc. dos Taxistas de Rio Branco do Sul Natanea 

AP Assoc. e Comunidade Bom Sucesso – CBS Santo Antônio 

AP Assoc. Aliança Mão Amiga – AAMA Papanduva 

AP Assoc. de Moradores Aliança – AMA Santo Antônio 

AP 
Assoc. dos Motociclistas – Moto Grupo Rota 092 – Os 

Compadres 
Vila Velha 

AP 
Assoc. de Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Ribeira 

– ACAVARI 
Nossa Senhora de Fátima 

AP Assoc. dos Moradores e Amigos Portal de Rio Branco do Sul Tiririca 

AP = Associação Privada; OR = Organização Religiosa. 

Fonte: IPEA, 2020 – Mapa OSC.  
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5.5.11. Uso e ocupação do solo do entorno 

Rio Branco do Sul integra a Região Metropolitana de Curitiba – RMC e situa-se na porção 

sudeste do estado do Paraná, e está compreendida nas cabeceiras do Rio Ribeira, na 

continuidade da Serra do Mar nesse estado. O município está localizado no Planalto Atlântico 

Paranaense, que comporta duas divisões fisionômicas regionais: a Serra do Mar e Morros e 

o Primeiro Planalto Paranaense. As altitudes do município estão compreendidas em pouco 

mais de 800 m. 

O município de Rio Branco do Sul conta com uma área territorial de 81.230 ha (812,3 km²) e 

está dividido em dois distritos representativos: Rio Branco do Sul (distrito sede), compreendido 

na porção sudoeste do município, e Açungui, na porção noroeste. De acordo com o Censo 

Agropecuário do IBGE (2020), no ano de 2017, o município apresentou a utilização das terras 

referentes a 26.942 ha, que correspondem 33,17% de seu território. Dentre essa área, 46,71% 

(12.584 ha) eram ocupadas por pastagens, dos quais 32,5% eram plantadas em boas 

condições, 12,31% naturais e 1,9% plantadas em más condições. A ocupação por matas ou 

florestas correspondia a 46,61 % do uso total, sendo 22,79% naturais destinadas à 

preservação permanente ou reserva legal e 23,82% referentes às florestas plantadas 

(QUADRO 5.5.11.1). As lavouras ocupavam 1.488 ha, sendo as permanentes mais 

significativas em termos de área (5,08%). Em áreas menos representativas, eram mantidos 

os sistemas agroflorestais referentes ao cultivo de espécies utilizadas nas atividades de 

lavoura e pastoreio (222,0 ha), além de 89 ha destinados para outros usos. 

QUADRO 5.5.11.1 

UTILIZAÇÃO DAS TERRAS EM RIO BRANCO DO SUL – 2017 

USO ÁREA (ha) % 

LAVOURAS 
Permanentes 119 0,44 

Temporárias 1.369 5,08 

PASTAGENS 

Naturais 3.316 12,31 

Plantadas em boas condições 8.756 32,50 

Plantadas em más condições 512 1,90 

MATAS OU 
FLORESTAS 

Naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal 6.141 22,79 

Florestas plantadas 6.418 23,82 

SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS 

Área cultivada com espécies florestais também usada para 
lavouras e pastoreio por animais 

222 0,82 

OUTROS USOS  89 0,33 

TOTAL  26.942,00 100 

Fonte: IBGE, 2020 – Censo Agropecuário. 

 

No entorno do empreendimento proposto reflete o uso do solo é característico do município 

como um todo, sendo predominantemente rural, destacando-se as áreas ocupadas por matas 

nativas, reflorestamentos de pinus e eucaliptos, e pastagens, apesar da proximidade com a 

área urbana, distando pouco mais de 1 km em linha reta, do centro de Rio Branco do Sul, 

conforme se observa nas (FOTOS 5.5.11.1 a 5.5.11.8). 

Na propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS, na unidade Rio Branco do Sul, o uso do solo 

reflete a atividade desenvolvida pela empresa, ou seja, a mineração, compreendendo áreas 
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ocupadas pela atual Mina Saivá e Filito Itacuri, sua infraestrutura, incluindo todo 

beneficiamento de calcário e o depósito controlado de material estéril, encontra-se inserida na 

bacia hidrográfica do rio Abaixo, importante afluente do rio Açungui. Nesta área de lavra de 

filito, o viveiro de mudas, portaria e área administrativa do empreendimento. Nos limites da 

propriedade também há ocorrência de cobertura vegetal nativa encontra-se parcialmente 

degradada, com alguns fragmentos mais preservados nos locais de difícil acesso. Ocorrem 

também em outros pontos, nas adjacências das estruturas associadas às atividades 

minerários, encontram-se parcialmente degradada, além de alguns fragmentos de vegetação 

exótica (eucaliptos), como também pastagens e campos antrópicos.pinus) (FOTOS 5.5.11.9 

a 5.5.11.16). 

 

  

FOTO 5.5.11.1 – Entorno nordeste do 
empreendimento, caracterizadas por áreas de 
pastagem. 

 

FOTO 5.5.11.2 – Entorno nordeste do 
empreendimento, com áreas de mata nativa ao 
centro e eucaliptos ao fundo. 

  

FOTO 5.5.11.3 – Mina de calcário da empresa 
CMX, localizada à mordeste da Mina Saivá. 

FOTO 5.5.11.4 – Bairro Madre, na cidade de Rio 
Branco do Sul, no entorno nordeste do 
empreendimento. 
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FOTO 5.5.11.5 – Entorno sudoeste do 
empreendimento, caracterizada por áreas de 
pastagem e, ao fundo, à esquerda, mata nativa. 

FOTO 5.5.11.6 – Vista, de sudoeste para 
nordeste, dos depósitos de estéril atual e em 
recuperação, da Mina Saivá. 

  

FOTO 5.5.11.7 – Entorno sudoeste do 
empreendimento, com área de pastagem onde 
está prevista a Mina Argila 853, atualmente 
colonizada por arbustos do gênero Baccharis 
spp. (alecrim) 

FOTO 5.5.11.8 – Ao centro, o atual depósito de 
estéril atual e, ao fundo, o depósito de estéril em 
recuperação da Mina Saivá. 

  

FOTO 5.5.11.9 – Mina Saivá de calcário, a qual 
é pretendida a ampliação e o rebaixo. 

FOTO 5.5.11.10 – Borda do fragmento de 
vegetação nativa ocorrente na área prevista de 
ampliação da Mina Saivá, a noroeste. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 660 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A. – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

  

FOTO 5.5.11.11 – Mina Filito Itacuri em 
atividade, localizada imediatamente a norte da 
Mina Saivá. 

 

FOTO 5.5.11.12 – Britagem da Mina Saivá, 
localizada imediatamente a sudoeste da Mina 
Saivá. 

  

FOTO 5.5.11.13 – Viveiro de mudas nativas da 
Mina Saivá. 

 

FOTO 5.5.11.14 – Portaria da Mina Saivá. 

  

FOTO 5.5.11.15 – Prédio administrativo da 
Mina Saivá. 

FOTO 5.5.11.16 – Refeitório da Mina Saivá. 
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5.5.12. População diretamente afetada 

Não haverá população diretamente afetada em função da ampliação do empreendimento.da 

Mina Saivá. Não há comunidades quilombolas, indígenas ou assentamentos rurais na área 

prevista de ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri ou da implantação das Minas Filito DCE 

e Argila 853 ou da ampliação do depósito controlado de estéril, conforme pareceres emitidos 

pelos órgãos responsáveis pelos seus gerenciamentos (INCRA e FUNAI), e apresentados no 

ANEXOS 5.5 e 5.6. 

5.5.13. Pesquisa de Percepção Ambiental – PPA 

Para compor o Estudo de Impacto Ambiental – EIA da ampliação da Mina Saivá, foi realizada 

pela Prominer Projetos Ltda, entre os dias 02 e 04 de novembro de 2020, a Pesquisa de 

Percepção Ambiental – PPA com a população residente no entorno do empreendimento 

proposto. 

A PPA se concentrou no raio de 1.500 m da área prevista de ampliação da Mina Saivá, 

contemplando parcialmente os bairros localizados na porção norte do município de Rio Branco 

do Sul, a saber: Madre, São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, Vila Abrão, Jardim Garcia e 

Jardim dos Minérios. A pesquisa também abrangeu a área rural, ficando concentrada também 

no raio de 1500 m previsto de ampliação do empreendimento, nas porções nordeste e 

sudoeste do entorno imediato do empreendimento, ao longo da estrada da Represa e da 

estrada do Calcário (rodovia de acesso ao município de Cerro Azul), onde há moradores. 

Na área urbana foram entrevistadas 263 famílias e, na área rural, a pesquisa contemplou 

20 famílias. 

Embora a VOTORANTIM CIMENTOS seja vista pela população entrevistada como a grande 

provedora de empregos, a empresa também está associada às causas de incômodos, tais 

como vibração, poeira e ruído, sendo as maiores queixas e reclamações relatadas pelos 

entrevistados residentes na área rural do entorno imediato da Mina Saivá. Entre a população 

entrevista residente na porção norte da cidade da área urbana, embora estes tenham se 

queixado de incômodos, esses nem sempre conseguem distinguir entre os impactos e 

incômodos causados pelas atividades de outra empresa de mineração, localizada a nordeste 

da Mina Saivá, e aqueles decorrentes das atividades da VOTORANTIM CIMENTOS. 

A pesquisa revelou que a maior parte dos entrevistados residentes no entorno imediato da 

área de ampliação do empreendimento, 87,6%, não estão informados sobre o projeto de 

ampliação da Mina Saivá, mas acredita que deverá gerar mais empregos ao município, da 

mesma, irá gerar mais incômodos. Portanto, a empresa deverá criar canais de comunicação 

e mecanismos de recebimento e reparação eficaz de queixas. 

O relatório detalhado com os resultados da Pesquisa de Percepção Ambiental – PPA realizada 

entre a população residente no entorno do empreendimento proposto é apresentado no 

ANEXO 6.5. 
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5.5.14. Patrimônio cultural 

Atendendo o que determina a IN IPHAN 01/2015, encontra-se em curso a realização dos 

estudos arqueológicos na área prevista de ampliação das áreas de lavra e de deposição de 

estéril no empreendimento da Mina Saivá. Para tanto, no âmbito do processo IPHAN 

nº 01508.000297/2020-17, foram seguidos todos os trâmites exigidos nessa IN, que incluem: 

1) 07 de maio de 2020: Procolo da Ficha de Caracterização de Atividade – FCA; 

2) 08 demaio de 2020: Emissão pelo IPHAN do Parecer Técnico nº 550, referente à 

análise da FCA; 

3) 12 de maio de 2020: Emissão pelo IPHAN do Termo de Referência Específico – 

TRE nº 159/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR, solicitando a elaboração de Projeto de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA e respectivo Relatório 

de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – RAIPA; 

4) 08 de setembro de 2020: Publicação no Diário Oficial da União – DOU da Portaria 

IPHAN 57/2020 autorizando a execuçao do PAIPA; 

5) 05 a 09 de outubro de 2020: Realização do levantamento de campo (execução do 

PAIPA), não tendo sio encontrado qualquer vestígo arqueológico na área prevista 

de ampliação da Mina Saivá e da Mina Argila 853; 

6) Encontra-se em elaboração o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico – RAIPA, que será protocolado no IPHAN. 
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CAPÍTULO 6 

 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 

Este capítulo apresenta a identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes das 

fases de implantação, operação e desativação da ampliação das áreas de lavra das Minas 

Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 e da ampliação de depósito controlado de estéril 

da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS. Esta avaliação se realiza em 

três etapas: identificação, previsão e avaliação da importância dos impactos ambientais, 

conforme indicado no Capítulo 1 (FIGURA 1.1). A avaliação dos impactos ambientais tem 

função de (1) fornecer um prognóstico da situação futura do ambiente na área de influência 

do empreendimento; (2) estabelecer uma base de referência para a discussão pública do 

projeto e para seu licenciamento ambiental; e (3) orientar a formulação de medidas 

mitigadoras, compensatórias e demais elementos do plano de gestão ambiental do 

empreendimento. 

Conforme foi adiantado no Capítulo 1 deste EIA, seguiu-se a proposta de Sánchez e Hacking 

(2002) e Sánchez (2013) como orientação metodológica para a identificação dos impactos, 

segundo a qual durante esta etapa da análise dos impactos deve-se também identificar os 

aspectos ambientais, correlacionando-os com as principais atividades, produtos e serviços 

que compõem o empreendimento, para, em seguida, identificar os impactos associados a 

cada aspecto ambiental. A identificação das correlações é feita com a ajuda de uma matriz 

onde são representados dois campos de interação: O primeiro campo entre atividades e 

aspectos ambientais e o segundo campo entre aspectos e impactos ambientais. 

O procedimento para identificação de impactos neste EIA incluiu as seguintes etapas: 

(1) Definição das atividades do empreendimento que podem gerar aspectos 

ambientais; 

(2) Identificação dos prováveis aspectos ambientais associados a essas 

atividades; 

(3) Classificação dos aspectos ambientais identificados em “significativos” ou 

“pouco significativos”; 

(4) Preenchimento do primeiro campo da matriz, correlacionando atividades com 

aspectos ambientais; 

(5) Identificação de impactos ambientais associados a cada aspecto; 

(6) Preenchimento do segundo campo da matriz, correlacionando aspectos com 

impactos ambientais. 

(7) Classificação dos impactos ambientais identificados segundo três classes de 

importância: Baixa, média ou alta. 
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Para a etapa (1), partiu-se dos documentos de projeto fornecidos pela VOTORANTIM 

CIMENTOS e das informações adquiridas nas visitas técnicas para a elaboração da 

caracterização do empreendimento deste EIA.  

Para as etapas (2) e (5) a equipe da Prominer Projetos Ltda considerou o escopo previsto pelo 

Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental – EIA/RIMA da ampliação e implantação das áreas de lavra e depósito 

controlado de estéril através do Ofício nº 174/2020/IAT/DLO/DLE e empregou a analogia com 

as atividades atuais das Minas Saivá e Filito Itacuri e com empreendimentos similares, 

utilizando-se de informações integrantes de seu acervo técnico de estudos anteriores e o 

método do raciocínio dedutivo, em que as consequências de cada ação decorrem de uma 

relação de causa e efeito. Para as etapas (3) e (7) foram utilizados critérios explicitados a 

seguir neste estudo. 

6.4. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS 

A identificação dos aspectos ambientais inerentes à atividade do empreendimento é a primeira 

tarefa de definição para prováveis impactos ambientais e a análise dos impactos. A 

identificação resulta em uma relação, ou lista, das atividades inerentes ao processo de 

extração de calcário, diabásio e filito, deposição de estéril e beneficiamento dos minérios e 

seus respectivos aspectos ambientais, que devem, em seguida, ser analisados quanto à sua 

magnitude ou intensidade e quanto à sua importância ou significância. Para identificar 

impactos, é necessário conhecer suas causas, ou fontes geradoras, que são as atividades, 

obras, intervenções, ações e demais elementos que compõem o empreendimento, nas três 

principais fases de seu ciclo de vida: implantação, operação e desativação. 

O conceito de aspecto ambiental aqui utilizado é aquele definido pela norma NBR ISO NBR 

ISO 14.001:2015 como “elemento da atividade, produto ou serviço da organização que pode 

interagir com o meio-ambiente”. Esta norma é a versão oficial brasileira da norma internacional 

ISO 14.001, que estabelece requisitos básicos para uma organização implementar um 

Sistema de Gestão Ambiental – SGA. 

As atividades que compõem o projeto são apresentadas no QUADRO 6.1.1, de onde foram 

depois transportadas para as matrizes de identificação de impactos (item 6.3). Para que as 

matrizes não se tornassem demasiado grandes, o que dificultaria que os analistas tivessem 

uma visão sinóptica do empreendimento e de seus impactos, algumas atividades foram 

agrupadas. É o caso de certas atividades executadas durante a extração dos minérios, por 

exemplo, que poderiam ser detalhadas separadamente em perfuração da rocha, 

carregamento dos furos, detonação para o desmonte da rocha, escavação da rocha 

desmontada, carregamento de caminhões, transporte até o britador etc. Neste caso, tal divisão 

resultaria na discriminação de dezenas de operações e procedimentos, cujo detalhamento, 

prejudicaria a visão integrada, tão necessária para a compreensão e avaliação dos impactos 

ambientais em um EIA. Procurou-se fornecer uma descrição suficientemente detalhada das 

atividades do empreendimento no capítulo 4, que versa sobre a caracterização do 

empreendimento em si. Por outro lado, um agrupamento excessivo de atividades afins 

também dificultaria a identificação dos impactos. Assim, “avanço da lavra” foi subdividido em 

atividades como supressão de vegetação, remoção e estocagem de solo orgânico, 

decapeamento da rocha e a operação subdividida em atividades como de lavra, britagem e 

estocagem, considerando-se que seja o suficiente para descrever esta atividade do projeto. 
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Os aspectos ambientais decorrentes do empreendimento estão relacionados no QUADRO 
6.1.2. Cada aspecto ambiental foi classificado em uma das seguintes categorias: 
“significativos” ou “pouco significativos”. Aspectos significativos são aqueles que se 
enquadram em pelo menos uma das seguintes condições: 

 podem afetar a saúde ou a segurança das pessoas; 

 podem afetar o meio de vida e as condições de subsistência das pessoas; 

 podem afetar “elementos valorizados do meio ambiente” (ou “atributos ambientais 

relevantes”). 

QUADRO 6.1.1 

ATIVIDADES QUE COMPÕEM O EMPREENDIMENTO 

FASE GRUPO ATIVIDADE 

Implantação Extração de 
calcário, diabásio e 
filito e disposição 
de estéril 

Abertura de acessos 

Supressão de vegetação nativa 

Supressão de reflorestamento com araucárias  

Supressão de áreas de cultura e pastagem e campo antrópico 

Supressão de drenagem natural 

Remoção e armazenamento de solo orgânico 

Terraplenagem e preparação de local para disposição de estéril 

Construção de bacias de decantação 

Operação Extração de 
calcário, diabásio e 
filito e disposição 
de estéril 

Escavação, carregamento, transporte do material estéril 

Disposição do material estéril 

Escavação, carregamento, transporte de filito 

Armazenamento do filito 

Desmonte de rocha por detonação com explosivos 

Carregamento e transporte de rocha até as instalações de beneficiamento 

Beneficiamento de 
calcário e diabásio 

Britagem e peneiramento do calcário e diabásio 

Expedição e 
transporte de filito 
e agregados  

Recepção de caminhões e caminhoneiros 

Retomada e carregamento dos produtos de calcário e diabásio 

Pesagem, despacho e transporte de produtos 

Atividades 
auxiliares 

Captação de água na cava 

Manutenção e melhoria de acessos 

Recebimento e armazenamento de combustíveis 

Recebimento e armazenamento de insumos 

Geração, estocagem e transporte de resíduos 

Manutenção de máquinas e equipamentos 

Aquisição de bens e serviços 

Pagamento de salários e benefícios 

Recolhimento de impostos e contribuições 

Desativação Cessação das 
atividades 

Cessação da extração mineral 

Interrupção do bombeamento de água do fundo da cava 

Recuperação das áreas degradadas 

Demolição de edifícios e estruturas inservíveis 

Transporte de entulho e resíduos 

Dispensa de mão-de-obra 
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QUADRO 6.1.2 

ASPECTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO EMPREENDIMENTO 

FASE ASPECTO 

P – I     Circulação de informações sobre o projeto 

P - I – O   Atração de pessoas 
  I – O   Intervenção em cursos d’água 
  I     Perda de habitats naturais 
  I     Perda de habitats antropizados 
  I – O   Interferência potencial em sítios arqueológicos/sítios paleontológicos/ cavidades naturais 
  I – O – D Aumento das taxas de erosão 
  I – O – D Aumento da carga de sedimentos nos corpos hídricos 
  I – O   Compactação do solo 
  I – O   Alteração da morfologia do terreno 
    O   Consumo de recursos não renováveis (calcário, diabásio e filito) 
  I – O – D Consumo de recursos não renováveis (combustíveis fósseis) 
  I – O - D Potencial vazamento de óleos e combustíveis 
    O   Consumo de energia elétrica 
    O - D Consumo de água 
  I – O - D Geração de resíduos sólidos 
  I – O   Geração de efluentes líquidos 
    O   Geração e manutenção de postos de trabalho 
    O   Manutenção da demanda de serviços 
    O – D Arrecadação de taxas e tributos 
    O – D Aumento do tráfego de veículos nas vias 
  I – O – D Emissão de material particulado 
  I – O – D Emissão de ruídos 
  I – O – D Emissão de vibração 
  I – O – D Plantio e trabalhos paisagísticos 
  I – O – D Emissão de gases de exaustão e partículas de motores 
    O   Geração de oportunidades de negócios 
      D Perda de postos de trabalho 
      D Redução das atividades comerciais e de serviços 

            D Restauração de habitats para a fauna silvestre 

Obs.: P – Planejamento I – implantação O – operação D – desativação 

 

O conceito de “elementos valorizados do ambiente” (BEANLANDS e DUINKER, 1983) é de 

grande utilidade para focalizar a análise ambiental nos pontos relevantes, enfatizando os 

impactos significativos, que devem ser tratados com maior profundidade em um estudo de 

impacto ambiental. 

Os elementos valorizados do ambiente incluem os recursos ambientais e culturais protegidos 

por instrumento legal específico (por exemplo, cavidades naturais subterrâneas), bem como 

aqueles reconhecidos como importantes pelas comunidades locais (por exemplo, árvores 

frutíferas utilizadas na alimentação humana). Neste estudo, considerando os resultados dos 

levantamentos realizados para o diagnóstico ambiental, os seguintes elementos foram 

considerados como de particular relevância (i) remanescentes de vegetação nativa; (ii) 
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espécies da fauna ameaçadas de extinção; (iii) recursos hídricos; (iv) o bem-estar das 

comunidades próximas. 

Os demais aspectos identificados, ou seja, os que não se enquadram em nenhuma das 

categorias acima foram classificados como pouco significativos. 

A magnitude, intensidade ou severidade de cada impacto está diretamente ligada à magnitude 

dos aspectos ambientais associados. Como os impactos ambientais são de caráter qualitativo, 

na maioria das vezes é muito difícil ou mesmo inapropriado tentar quantificar sua magnitude. 

Por esta razão, admite-se que a magnitude do aspecto ambiental transmite uma ideia da 

magnitude dos impactos ambientais dele decorrentes. Para muitos aspectos ambientais é 

possível quantificar ou estimar sua magnitude, devendo-se, para tal, selecionar um indicador 

apropriado e representativo. 

O QUADRO 6.1.3 apresenta a lista dos indicadores selecionados para descrever e 

caracterizar cada aspecto ambiental apresentado no QUADRO 6.1.2. Para alguns aspectos, 

não foram utilizados indicadores de magnitude pelas seguintes razões: 

(1) no caso dos aspectos “aumento das taxas de erosão” e “compactação do solo”, as 

alterações serão confinadas à área diretamente afetada pelo empreendimento; 

(2) nos casos dos aspectos “aumento da carga de sedimentos nos corpos hídricos”, “emissão 

de ruídos” e “emissão de vibração”, este será discutido de modo qualitativo, pois são previstos 

sistemas de controle, combinado com monitoramento ambiental, minimizando este aspecto; 

(3) nos casos dos aspectos “circulação de informações sobre o projeto”, “atração de pessoas” 

e “aumento da demanda de bens e serviços”, não há modelos aplicáveis e é mais apropriado 

discutir suas implicações de modo qualitativo; 

(4) para o aspecto “geração de impostos” foram considerados somente os impostos e 

contribuições diretos, a serem recolhidos pela VOTORANTIM CIMENTOS, impostos a serem 

recolhidos por fornecedores não foram estimados. 

(5) o aspecto “redução das atividades comerciais” não pode ser estimado neste momento; a 

confirmação de sua futura ocorrência e a estimativa de sua magnitude dependem do cenário 

socioeconômico do município de Rio Branco do Sul, quando do fechamento das minas; outras 

atividades poderão substituir a mineração, inclusive no próprio local das minas e infraestrutura; 

o horizonte temporal para o fechamento do empreendimento (quarenta e quatro anos) é muito 

longo para este tipo de previsões. 

Detalhes sobre os aspectos ambientais geradores dos impactos listados no QUADRO 6.1.3 

são discutidos a seguir. 
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QUADRO 6.1.3  
ASPECTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA LAVRA E BENEFICIAMENTO  

# ASPECTO AMBIENTAL INDICADOR ESTIMATIVA  
1 circulação de informações sobre o projeto n.u. -  
2 atração de pessoas n.u. -  

3 intervenção em drenagens naturais dimensões do curso d'água 
Supressão de 6 nascentes, 7 trechos de cursos d'água e 11,50ha de 
APP  

4 perda de habitats naturais 

área a ser afetada 

Vegetação nativa (estágio inicial): 25,93 ha 
Vegetação nativa (estágio médio a avançado): 74,12ha 
Total:100,05 ha  

5 perda de habitats antropizados área a ser afetada 

Reflorestamento com espécies exóticas: 0,02 ha 
Campo antrópico: 26,41 ha 
Mineração: 76,09 ha 
Área de apoio a mineração: 64,94ha 
Solo Exposto/via não pavimentada: 21,96 ha  
Reflorestamento com araucárias: 0,28 ha 
Malha viária pavimentada: 0,05 ha 
Total: 189,76ha  

6 interferência potencial em sítios arqueológicos/fósseis/ cavidades naturais 
área a ser afetada, aonde não tenha ocorrida a remoção da 
camada de solo Não foi registrado vestígio arqueológico  

7 aumento das taxas de erosão n.u. -  
8 aumento da carga de sedimentos nos corpos hídricos n.u. -  
9 compactação do solo n.u. -  

10 alteração da morfologia do terreno 

volume removido na lavra (calcário) 
volume removido na lavra (diabásio) 
volume removido na lavra (filito)  
volume de estéril a ser removido 

132.451.274 m³ 
15.287.087 m³ 
11.205.700 m³ 
42.294.346 m³  

11 consumo de recursos não renováveis (calcário, diabásio e filito) 
reserva lavrável calcário 
reserva lavrável diabásio 
reserva lavrável filito 

331.128.186 t 
40.969.394 t 
19.049.800 t  

12 consumo de recursos não renováveis (combustíveis fósseis) consumo anual de óleo diesel  
consumo anual de lubrificantes 

3.730.000  l 
186.500 l  

13 potencial vazamento de óleos e combustíveis volume anual (0,005% do consumo de diesel) 
186,5 l/ano  

14 consumo de energia elétrica energia anual consumida 9.600.00 kWh.  

15 consumo de água 
vazão para a umectação e aspersão 
vazão de água captada na cava 

100m³/dia (captação de águas do aquifero de poço subterrâneo) 
145 m³/h  (captação do rebaixo da cava)  

16 geração de resíduos sólidos 

quantidade anual de papel e papelão 
quantidade anual de metais ferrosos e não ferrosos 
quantidade anual de sucata plástica  
quantidade anual madeira  
quantidade anual resíduos do processo  
quantidade anual resíduos contaminados com óleo 

7,2 t/ano 
44,4 t/ano 
5,4 t/ano 
13,7 t/ano 
5,6 t/ano 
183,4 t/ano  

17 geração de efluentes líquidos 
efluentes sanitários 
efluentes industriais 

16m³/dia 
2.100m³/dia  

18 geração e manutenção de postos de trabalho empregos diretos na operação 236 empregos diretos na operação  
19 manutenção da demanda de serviços n.u. -  
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20 arrecadação de taxas e tributos 

recolhimento esperado de ICMS 
recolhimento esperado de CSLL 
recolhimento esperado de PIS/COFINS 
recolhimento esperado da CFEM 
imposto de renda 

18% sobre o valor da venda 
9% do lucro tributável 
9,25 % sobre o valor da venda 
2% do faturamento líquido 
15% (até R$240.000/ano) + 25% (sobre excedente) - sobre o lucro 
tributável  

21 aumento do tráfego de veículos nas vias nº de viagens para expedição de produtos 
232 caminhões (464 viagens considerando uma viagem de ida e 
uma viagem de volta) para agregados 
69 caminhões (138 viagens considerando uma viagem de ida e uma 
viagem de volta) para filito  

22 emissão de material particulado partículas totais em suspensão 240 µg/m³  

23 emissão de ruídos ruído no período diurno 
ruído no período noturno 

70 dB 
60 dB  

24 emissão de vibração 
velocidade de partícula 
sobrepressão acústica 

15 mm/s 
134 dB(L)  

25 plantio e trabalhos paisagísticos área do plantio compensatório/preservação 111,55ha  
26 emissão de gases de exaustão e partículas de motores emissões de CO2 limites especificados pelos fabricantes dos motores  
27 geração de oportunidades de negócios n.u. -  
28 perda de postos de trabalho empregos diretos na operação 236 empregos diretos na operação  
29 redução das atividades comerciais e de serviços n.u. -  
30 restauração de habitats para a fauna silvestre área recuperada após desativação 303,7ha  
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Detalhes sobre os aspectos ambientais geradores dos impactos relacionados no QUADRO 

6.2.1 são discutidos a seguir. 

1) Circulação de informações sobre o projeto: A possibilidade de ampliação e de 

continuidade das atividades de um empreendimento de grande porte em uma região 

sempre gera expectativas, que são alimentadas tanto por informações oficiais quanto 

por rumores; circulam informações originadas do empreendedor e de órgãos 

governamentais, assim como informações de origem desconhecida. Na fase do 

licenciamento ambiental prévio serão realizadas apresentações públicas tanto para a 

população residente no município de Rio Branco do Sul, para esclarecimentos quanto 

ao projeto a ser ampliado no município. 

2) Atração de pessoas: A ampliação do empreendimento e a continuidade das atividades 

deverá manter a dinâmica de emprego e renda local e regional. Associado a esse fato, 

o empreendimento continuará a exercer alguma atração populacional, seja de pessoas 

em busca de oportunidades de trabalho seja em busca de novos negócios, uma vez que 

também deverá ocorrer a continuidade das atividades de comércio e serviços e um 

acréscimo da demanda por serviços básicos e de infraestrutura urbana no município de 

Rio Branco do Sul. A operação da VOTORANTIM CIMENTOS demanda uma grande 

diversidade de mão de obra, desde operários de baixa qualificação a funcionários 

especializados e de nível superior. O maior dinamismo do mercado de trabalho 

certamente é um aspecto relevante na atração de migrantes, o que deve ser 

considerado um dos principais fenômenos da dinâmica demográfica de uma dada 

localidade. 

3) Intervenção em cursos d’água: Para implantação do empreendimento proposto, é 

prevista a supressão de seis nascentes e de 7 trechos de cursos d’água, 

correspondentes a 11,5 ha de áreas de preservação permanente na área de 

implantação da Mina Filito DCE e da ampliação do depósito controlado de estéril, 

situados na porção leste da propriedade, para a ampliação da área de lavra de calcário. 

4) Perda de habitats naturais: Na ampliação do empreendimento minerário na Mina 

Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS é prevista a supressão de 100,5 ha de vegetação 

nativa secundária. Essa vegetação é composta por 25,93 ha de vegetação em estágio 

inicial, 74,12 ha de vegetação em estágio médio a avançado. Haverá intervenção em 

11,5 ha de APP e o corte de 26 indivíduos arbóreos isolados.  

5) Perda de habitats antropizados: As demais áreas de intervenção ambiental que 

totalizam 189,76 há se encontram recobertas atualmente por reflorestamento com 

espécies exóticas e com araucárias, campo antrópico, acessos, áreas de mineração e 

áreas de solo exposto. 

6) Interferência potencial em sítios arqueológicos: A Instrução Normativa IPHAN 

nº 001/2015 determina que o licenciamento de empreendimentos potencialmente 

capazes de afetar o patrimônio arqueológico deve ser compatibilizando as fases de 

obtenção de licenças ambientais com os estudos interventivos de arqueologia. Foi 

executado o Projeto de Avaliação de Impacto do Patrimônio Arqueológico - PAIPA, após 

autorizado pelo IPHAN por meio da Portaria IPHAN nº 57 de 04 de setembro de 2020. 

O Relatório de Avaliação de Impacto do Patrimônio Arqueológico – RAIPA está em 

elaboração e para ser apresentado ao IPHAN com vistas a obter a manifestação 
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conclusiva quanto ao empreendimento. Nos resultados da avaliação, nenhum vestígio 

foi encontrado nos trabalhos intensivos de tradagem e caminhamento realizados.  

7) Aumento das taxas de erosão: O aumento das taxas de erosão está relacionado à 

existência de áreas de exposição de solo que deverão ocorrer entre as operações de 

supressão de vegetação e decapeamento. Para as atividades de lavra, o total de áreas 

de exposição de solo corresponderá à área de decapeamento para expansão das áreas 

de lavra de calcário, filito e diabásio, porém o período que estas áreas ficarão como solo 

exposto dependerá do ajuste dos cronogramas da expansão da lavra e as autorizações 

para supressão de vegetação. Já na ampliação do depósito controlado de estéril, o total 

de áreas de exposição de solo corresponderá à área de ampliação do depósito 

controlado de estéril e o período que a área ficará exposta dependerá do cronograma 

de configuração final e recuperação ambiental. As áreas de solo expostos deverão 

contar com obras adequadas de drenagem pluvial para evitar a deflagração de 

processos erosivos e o carreamento de partículas sólidas; 

8) Aumento da carga de sedimentos nos corpos hídricos: O aumento da carga de 

sedimentos nos corpos hídricos está relacionado ao carreamento de partículas sólidas 

que ocorre pela incidência de água de chuva sobre as áreas operacionais e de solo 

exposto e pode acarretar em alteração de qualidade das águas e assoreamentos. A 

VOTORANTIM CIMENTOS possui amplo sistema de disciplinamento e tratamento de 

águas pluviais dotado de equipamentos e infraestrutura para recirculação das águas 

pluviais nos processos produtivos, mitigando o carreamento de partículas sólidas para 

os corpos hídricos. Para a ampliação das áreas de lavra e depósito controlado de estéril 

faz-se necessária a ampliação da rede de drenagem pluvial. Sugere-se ainda a 

realização de monitoramento de sólidos sedimentáveis nas bacias de decantação das 

cavas de calcário, diabásio e filito e do depósito controlado de estéril (sólidos 

sedimentáveis devem se manter volume inferiores a 1 ml/l estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 430/11) para verificar se as medidas de controle adotadas serão 

satisfatórias. 

9) Compactação do solo: Os acessos utilizados para o tráfego de veículos, bem como a 

área destinada à implantação dos depósitos de estéril e os pátios de beneficiamento, 

sofrerão um processo de compactação por conta do aumento do número de viagens 

destes veículos e da própria preparação do terreno para a implantação do depósito. 

10) Alteração da morfologia do terreno: A topografia será alterada devido à remoção do 

solo, do estéril e do minério. A ampliação da área de lavra do empreendimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS tem por objetivo a lavra de aproximadamente 

158.944.061 m³ de minérios nas 4 minas, sendo 132.451.274 m³ de calcário, 

15.287.087 m³ de diabásio e 11.205.700 m³ de filito, até se atingir a configuração final 

de lavra prevista; Pretende-se ainda a remoção de 42.294.346 m³ de material estéril, 

que será disposto no depósito controlado de estéril em sua área de ampliação. 

11) Consumo de recursos não renováveis (minério): A ampliação da área de lavra do 

empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS tem por objetivo a lavra de 

aproximadamente 331.128.186 t de calcário, 40.969.394 t de diabásio e 19.049.800 t de 

filito, totalizando assim 391.147.380 t de minérios até se atingir a configuração final de 

lavra prevista nas 4 minas. 
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12) Consumo de recursos não renováveis (combustíveis): Os derivados de petróleo não 

são renováveis e seu consumo reduz a base de recursos. Para estimar o consumo foram 

consultadas as planilhas de dados dos fabricantes, para todos os equipamentos 

previstos na lavra e nas atividades auxiliares, sendo desprezado o consumo de veículos 

leves. Na continuidade da operação da VOTORANTIM CIMENTOS é previsto o 

consumo estimado de óleo diesel 3.730.000 l/ano e de óleo lubrificante de 186.500 l/ano, 

quantia que não inclui o consumo dos caminhões de transporte externo. Conforme 

informado, todas as áreas de estocagem de combustíveis e óleos lubrificantes são 

dotadas de estruturas de contenção de vazamentos. 

13) Potenciais derramamentos de óleos e graxas: O risco de vazamento de óleos e 

combustíveis durante as operações de lavra e de transporte de minério para o 

beneficiamento na VOTORANTIM CIMENTOS depende de variáveis como o estado de 

conservação dos equipamentos utilizados, a existência de procedimentos operacionais 

adequados e o treinamento dos operadores. Como o consumo de óleos e de 

combustíveis será da ordem de 3.916.500 l/ano, pode-se admitir a ocorrência de 

pequenas perdas que, somadas, seriam da ordem de 0,005% do consumo de díesel, 

equivalente a 186,5 litros. Cabe ressaltar, porém, que se trata de um valor hipotético e 

meramente estimativo. 

Para minimizar o risco de derramamentos é realizada a manutenção adequada de toda 

a frota de máquinas e veículos, segundo as orientações dos fabricantes, na oficina 

mecânica existente que possui piso concretado. Vazamentos de combustível e de 

lubrificantes também podem ocorrer nas instalações de armazenamento, por isso, todas 

as áreas de estocagem de combustíveis e óleos lubrificantes são dotadas de estruturas 

de contenção de vazamentos. 

14) Consumo de energia elétrica: O consumo de energia elétrica está relacionado 

fundamentalmente a operação dos equipamentos do beneficiamento por possuírem 

acionamento através de motores elétricos. As instalações de beneficiamento e 

escritórios são supridas através de linhas de transmissão. O consumo médio atual do 

empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS é de 9.600.000 kW/h.  

15) Consumo de água: A VOTORANTIM CIMENTOS possui duas outorgas de captação 

de água, uma outorga de captação no Rio Abaixo de até 60 m³/dia para umectação de 

vias e uso no processo industrial em vazão de até 2,5 m³/hora por 24 (vinte e quatro) 

horas por dia (Portaria nº 637/2019-DPCA) e de autorização de direito de uso, foi 

outorgado em 12 de abril de 2018 o bombeamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

7 (sete) dias por semana, de até 28.800 m³/dia em poço de aquífero livre para, 

rebaixamento do lençol, com utilização da água para umectação de vias e uso geral. A 

Portaria tem validade de 10 (dez) anos (Portaria nº 740/2018-DPCA). 

Além do consumo humano e sanitário de 5 m³/dia, o empreendimento consume cerca 

de 100 m³/dia para umectação dos acessos e 140 m³/dia para aspersão na britagem. 

16) Geração de resíduos sólidos: Entende-se por resíduos sólidos todo material 

descartado do empreendimento resultante de alguma atividade, que terá de ser 

removido a um aterro sanitário devidamente licenciado ou a algum processo de 

tratamento ou reciclagem. Os resíduos sólidos a serem gerados na fase de implantação 

da ampliação, operação e desativação são os comuns a obras de terraplenagem, 

decapeamento, construção civil e montagem industrial, ou seja, resíduos de oficinas, 
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como óleo usado, embalagens, filtros, pneus, sucatas, tambores e bombonas, papeis, 

lixo doméstico etc. 

Os resíduos gerados nas atividades de lavra e disposição de estéril são encaminhados 

para a fábrica de cimento da Unidade, e conforme previsto artigo 5º da Portaria IAP 

nº 212, de 12 de setembro de 2019, é dispensado de autorização ambiental a 

movimentação de resíduos entre sedes diferentes do mesmo gerador, localizado no 

Paraná. 

O lixo comum (não reciclável) é encaminhado para coprocessamento nos fornos de 

clinquer. Os resíduos recicláveis, com previsão de até 1 tonelada por ano são 

destinados a área de triagem e armazenamento temporário e posteriormente reciclagem 

externa. Os materiais de desgaste dos equipamentos móveis e fixos, gerados 

anualmente cerca de 10 toneladas, são coprocessados ou enviados para reciclagem 

externa. O óleo usado e solventes são recolhidos para rerrefino. 

Na fase de desativação, os resíduos mais volumosos serão os resultantes de demolição 

das edificações e sucatas provenientes das instalações de beneficiamento e 

infraestrutura. É provável que a reciclagem de resíduos de construção e demolição 

esteja em outro patamar tecnológico e que estejam disponíveis unidades móveis de 

cominuição de entulho para produção de agregados. Sucatas deverão ser 

comercializadas com empresas especializadas e licenciadas. 

17) Geração de efluentes líquidos: Os efluentes líquidos gerados na continuidade e 

ampliação das atividades de lavra e disposição de estéril da VOTORANTIM CIMENTOS 

serão os provenientes da drenagem pluvial na área da mina, depósito de estéril e da 

britagem e rebaixamento do lençol freático da Mina Saivá (que representa quase que a 

totalidade dos efluentes líquidos), os efluentes contaminados com óleos e graxas 

provenientes da oficina, do lavador de máquinas e equipamentos, sala dos 

compressores e da pista de abastecimento do posto de combustível e os efluentes 

sanitários gerados na infraestrutura. 

O sistema de drenagem de águas pluviais do empreendimento pode ser dividido em três 

grandes áreas: britagem, cavas e depósito controlado de estéril. 

O depósito controlado de estéril encaminha o efluente da drenagem pluvial para a cava 

através de canaletas de drenagem escavadas nas bermas e nos acessos. Porém, como 

se encontra em cota mais elevada, no acesso ao depósito foram constituídas diversas 

bacias escavadas em solo e ligadas em série para a promoção da sedimentação dos 

finos carreados. Há 5 bacias de sedimentação ao longo do acesso que se ligam através 

de canaletas escavadas em solo e tratam parte da água precipitada sobre o depósito 

de estéril e da própria via.  

Na área de britagem há um sistema de drenagem dotado de canaletas escavadas, em 

concreto e em escada que direcionam as águas precipitadas sobre a área para bacias 

de sedimentação.  

O sistema de drenagem é composto por taludes em rocha implantados com uma 

pequena inclinação para o pé do talude propiciando a condução das águas pluviais 

para o piso da cava, no qual as águas pluviais são misturadas com a água proveniente 

do afloramento do lençol freático. A água do piso da cava é encaminhada para uma 

bacia escavada para que haja a sedimentação de fino e é então bombeada para um 
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grande tanque de reservação. Para novas minas serão implantados sistemas de 

drenagens de águas pluviais. 

Parte da água bombeada da cava é utilizada na aspersão da britagem, umectação dos 

acessos e em caso de chuvas intensas é lançada em drenagem natural. 

18) Geração e manutenção de postos de trabalho: A ampliação da área de lavra 

prolongará a vida útil da VOTORANTIM CIMENTOS e consequentemente a 

manutenção de 236 postos de trabalhos na Unidade Rio Branco do Sul, sendo 161 

próprios e 75 terceirizados. 

19) Manutenção da demanda de serviços públicos: A continuidade das atividades pela 

VOTORANTIM CIMENTOS dado seu porte e potencial de atração populacional, 

proporcionará a manutenção da demanda por serviços públicos essenciais no município 

de Rio Branco do Sul. A presença do contingente de trabalhadores durante a ampliação 

e operação da VOTORANTIM CIMENTOS e a presença de novos moradores, atraídos 

pelas oportunidades de negócios, reivindicam serviços de saúde, educação, 

transportes, serviços de abastecimento de água, esgoto e coleta e disposição de 

resíduos sólidos urbanos.  

20) Arrecadação de taxas e tributos: A atividade da VOTORANTIM CIMENTOS gera a 

arrecadação de diversos tributos a saber:  

i. ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços: Alíquota de 18% 

sobre o faturamento bruto do empreendimento, ressaltando-se que os 

agregados para construção civil e corretivo agrícola possuem base reduzidas; 

ii. PIS/COFINS: Programa de Integração Social e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social: Alíquota de 3,65% a 9,25% sobre o valor 

da venda, de acordo com o produto; 

iii. CFEM: 1 a 2% do faturamento líquido; 

iv. IR: Imposto de Renda: Alíquota de 15% sobre o lucro líquido anual de até 

R$ 240.000,00 e alíquota de 25% sobre o que exceder a este montante; 

v. CSSL: Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: Alíquota de 9% sobre o lucro 

tributável; 

21) Aumento do tráfego de veículos nas vias: Com a escala de produção prevista para o 

empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS estima-se que o fluxo diário de 

caminhões para a expedição dos produtos 232 caminhões (464 viagens considerando 

uma viagem de ida e uma viagem de volta) para agregados e 69 caminhões (138 

viagens considerando uma viagem de ida e uma viagem de volta) para filito. O transporte 

de calcário para fabricação de cimento é realizado pelo transportador de correia de 

longa distância (TCLD). 

O do tráfego de caminhões é associado a geração de ruídos e de material particulado 

na área do empreendimento e nas vias utilizadas pelos veículos. Os efeitos deste 

aspecto vão desde o desconforto ambiental ao aumento do risco de acidentes e 

atropelamentos. Neste sentido, é fundamental a sinalização nas vias de acesso e 

orientação aos motoristas. 
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22) Emissão de material particulado: Como o objeto deste EIA trata da ampliação das 

áreas de lavra e da disposição de estéril, sem alterações significativas nos processos 

produtivos da VOTORANTIM CIMENTOS já licenciados, a previsão de emissão de 

material particulado se baseou em dados de monitoramento ambiental resultantes de 

medições de partículas totais em suspensão e partículas inaláveis. Os resultados 

obtidos nas campanhas de monitoramento revalaram uma boa qualidade do ar, sendo 

que em todas as campanhadas as concentrações de poluentes atmosféricos se 

mantiveram muito abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 

nº 491/2018 e resolução SEMA nº 016/2014. 

23) Emissão de ruídos: Como o empreendimento se encontra atualmente em operação e 

o objeto deste EIA trata da ampliação das áreas de lavra e da disposição de estéril, sem 

alterações significativas nos processos produtivos da VOTORANTIM CIMENTOS, os 

níveis de ruído no futuro foram estimados a partir dos resultados de monitoramento 

atuais. O histórico do monitoramento de ruído na vizinhança do empreendimento aponta 

que os resultados se encontram de acordo com os padrões esperados para “áreas 

predominantemente industriais” estabelecidos pela norma ABNT NBR 10.151:2019, que 

são iguais ou inferiores a 70 dB em período diurno e 60 dB em período noturno e os das 

atividades nas Minas da Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS não 

se propagam com intensidade para as áreas vizinhas, como pode ser visto nos 

resultados obtidos no entorno do empreendimento. 

Para controlar os níveis de ruído, deve-se realizar a manutenção periódica dos 

equipamentos, bem como optar pela escolha tecnologias e equipamento que emitem 

níveis de ruídos mais baixos. Para minimizar a exposição dos funcionários a esta fonte 

poluidora, recomenda-se o uso de EPI’s. 

24) Emissão de vibração e sobrepressão: De forma análoga aos níveis de ruído, também 

se utilizam dos monitoramentos de vibrações nas detonações atualmente realizados 

para aferição dos indicadores ambientais esperados para a ampliação da área de lavra. 

O histórico de monitoramento de vibração e sobrepressão aponta para o atendimento 

dos limites estabelecidos pela norma técnica ABNT NBR 9653:2018, que são 15 mm/s 

na componente longitudinal com frequência até 15 Hz e 134 dB(L) para sobrepressão 

acústica. Nos resultados das campanhas de monitoramento obteve-se como maior 

velocidade de vibração de partícula de 8,197 mm/s, para uma frequência de até 15 Hz 

na componente longitudinal, e a maior pressão acústica registrada igual a 120 dB(L);  

25) Plantios e trabalhos paisagísticos: A recuperação ambiental compensatória pela 

supressão de vegetação nativa e pela intervenção em APP, bem como a recuperação 

ambiental das áreas do empreendimento proporcionará a oportunidade para a 

realização de trabalhos de plantio, de forma a recompor, embora parcialmente, a área 

de vegetação nativa suprimida. 

26) Emissão de gases de combustão e partículas de motores: A emissão ocorre em 

motores de combustão interna, que são os caminhões de transporte de insumos e 

produto, movidos a óleo diesel. Os principais poluentes emitidos são CO (monóxido de 

carbono), CO2 (gás carbônico), HC (hidrocarbonetos), NOx (óxidos de nitrogênio), SOx 

(óxidos de enxofre) e material particulado. Este aspecto estará restrito à área 

operacional, associado à circulação dos veículos em ambientes abertos, de fácil 

dispersão dos gases. Além disso, no monitoramento verificou-se que as concentrações 
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diárias de SO2 se mantiveram abaixo de 22 µg/m³ e a concentração máxima horária de 

NO2 não ultrapassou 13 µg/m³. As concentrações médias dos períodos de 8 horas para 

os parâmetros O3 e CO foram inferiores a 20 µg/m³ e 1 ppm, respectivamente, em todos 

os dias medições 

27) Geração de oportunidades de negócios: A continuidade de um empreendimento de 

grande porte em um pequeno município é um evento que traz implicações sociais e 

econômicas. Alguns bens e serviços deverão ser adquiridos no mercado local, o que 

deverá estimular o surgimento, a manutenção ou a ampliação de empresas e 

estabelecimentos voltados para seu fornecimento. 

28) Perda de postos de trabalho: Ao se atingir sua fase de desativação, o 

empreendimento necessariamente deixará de manter os empregos relacionados de 

suas atividades produtivas, acarretando numa perda futura estimada 236 postos de 

trabalho diretos. 

29)  Redução das atividades comerciais e de serviços: Com a desmobilização da 

unidade de extração e beneficiamento da VOTORANTIM CIMENTOS a empresa 

deixará de adquirir bens e serviços. Portanto, um valor equivalente aos dispêndios 

mensais deixará de circular na economia local e regional. Igualmente, deixarão de ser 

recolhidos os impostos e contribuições correspondentes 

30) Restauração de habitats para a fauna selvagem: Trabalhos de revegetação e 

recuperação de áreas degradadas mitigam os impactos ambientais decorrentes das 

atividades do empreendimento. Assim, após a desativação do empreendimento e 

encerramento das atividades de lavra, admite-se que as áreas de infraestrutura, 

instalações de britagem, disposição de estéril e minas, poderão ser revegetadas com 

espécies nativas ou exóticas. Para o uso futuro da área da cava foi previsto o uso da 

cava como aterro de inertes ou a inundação para formação de reservatório de água. 

Independente da alternativa de uso da área da cava verifica-se que o encerramento das 

atividades irá promover a restauração de habitats para a fauna, permitindo que 

populações de animais silvestres e plantas retornem aos seus habitats naturais.  

6.5. PREVISÃO DOS IMPACTOS 

A severidade de cada impacto está diretamente ligada à magnitude dos aspectos ambientais 

associados. Como os impactos ambientais são de caráter qualitativo, na maioria das vezes é 

muito difícil ou mesmo inapropriado tentar quantificar sua magnitude. Por esta razão, admite-

se que a magnitude do aspecto ambiental transmite uma ideia da magnitude dos impactos 

ambientais dele decorrentes. Para muitos aspectos ambientais é possível quantificar ou 

estimar sua magnitude, devendo-se, para tal, selecionar um indicador apropriado e 

representativo. 

Os manuais de avaliação de impacto ambiental sistematicamente recomendam que, na 

medida do possível e do razoável, os analistas se esforcem em quantificar a magnitude dos 

impactos ambientais, para só depois discutir sua importância, levando em conta essa 

magnitude. Neste EIA, tentou-se, sempre que factível, apresentar previsões ou estimativas 

quantitativas da situação ambiental futura com a presença do empreendimento. Todavia, 

deve-se reconhecer que “a previsão de impactos é o passo mais difícil da avaliação de impacto 

ambiental” (MORRIS e THERIVEL, 2001, p. 8). 
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As atividades que compõem o projeto foram apresentadas nos QUADROS 6.1.1 e os aspectos 

ambientais decorrentes do empreendimento foram relacionados no QUADRO 6.1.2, enquanto 

o QUADRO 6.2.1 traz a lista dos impactos ambientais identificados. 

QUADRO 6.2.1 

IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO EMPREENDIMENTO 
ITEM FASE       IMPACTO 

1 P    O   D geração de expectativas na comunidade 

2    I   O    alteração nas condições do maciço 

3    I   O   D risco de contaminação e alteração nas condições físicas do solo 

4    I   O   D alteração da qualidade do ar 

5    I   O   D alteração da qualidade das águas 

6    I   O   D desencadeamento de processos de dinâmica superficial 

7    I   O   D alteração no fluxo hídrico subterrâneo 

8    I   O   D redução do estoque de recursos naturais 

9    I   O   D alteração do fluxo hídrico superficial 

10    I   O   D alteração no ambiente sonoro  

11    I       perda de espécimes de fauna ameaçadas de extinção 

12    I       perda da cobertura vegetal e interferência em APP 

13    I   O    afugentamento de fauna 

14    I   O   D manutenção da atividade econômica e da massa monetária em circulação 

15    I   O   D incômodo e desconforto ambiental 

16       O   D risco de acidentes e atropelamentos nas estradas 

17    I   O   D impacto visual 

18    I   O   D retorno da fauna às áreas recuperadas 

19    I   O   D aumento da área de ambientes propícios à fauna silvestre 

20          D redução da atividade econômica e da arrecadação tributária 

21          D redução do emprego e renda da população 

 

QUADRO 5.1.3 

IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO EMPREENDIMENTO 

ITEM FASE       IMPACTO 

1 P I   0   0 geração de expectativas na comunidade 

2 0   I   O   0 alteração nas condições do maciço 

3 0   I   O   0 risco de contaminação e alteração nas condições físicas do solo 

4 0   I   O   0 alteração da qualidade do ar 

5 0   I   O   0 alteração da qualidade das águas 

6 0   I   O   0 desencadeamento de processos de dinâmica superficial 

7 0   I   O   0 alteração no fluxo hídrico subterrâneo 

8 0   I   O   0 redução do estoque de recursos naturais 

9 0   I   O   0 alteração do fluxo hídrico superficial 

10 0   I   O   0 alteração no ambiente sonoro  

11 0   I   O   0 perda de espécimes de fauna ameaçadas de extinção 

12 0   I   O   0 perda da cobertura vegetal e interferência em APP 

13 0   I   O   0 afugentamento de fauna 

14 0   I   O   0 manutenção da atividade econômica e da massa monetária em circulação 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 679 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A. – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

15 0   I   O   0 incômodo e desconforto ambiental 

16 0   I   O   0 risco de acidentes e atropelamentos nas estradas 

17 0   I   O   D impacto visual 

18 0   0   O   D retorno da fauna às áreas recuperadas 

19 0   0   0   D aumento da área de ambientes propícios à fauna silvestre 

20 0   0   0   D redução da atividade econômica e da arrecadação tributária 

21 0   0   0   D redução do emprego e renda da população 

Obs.: Fases do empreendimento: I – implantação O – operação D – desativação  

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 

 

A FIGURA 6.2.1 demonstra, no formato de matriz, a interação entre atividades, aspectos e 

impactos ambientais para as fases de planejamento e implantação do empreendimento. Os 

impactos ambientais indicados na FIGURA 6.2.1 foram classificados segundo três categorias, 

a saber, impactos de pequena, de média ou de grande importância, segundo critérios expostos 

na seção 6.3. 
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MUDANÇA DE USO DO SOLO

p p p p p s p s alteração da morfologia do terreno

p p p perda de habitats antropizados

s s s perda de habitats naturais

s s intervenção em drenagens naturais

p p s p s p s compactação do solo

p s s s s s s p p p p p s aumento das taxas de erosão

s s restauração de habitats para a fauna silvestre

p p s plantio e trabalhos paisagísticos

CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS

p p p p p s p p s s s s s p p s p p p s p p p consumo de recursos não renováveis (combustíveis fósseis)

p s p s p p consumo de água

s p p emissão de vibração

s s consumo de recursos não renováveis (calcário e argila)

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

p consumo de energia elétrica

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p emissão de gases de exaustão e partículas de motores

p p p p s s s p s p p p s p p p p p p p emissão de material particulado

EMISSÕES HÍDRICAS

p p p p p p s s p p p p p p p p p aumento da carga de sedimentos nos corpos hídricos

p p p p p p p p p p p p p p p p p p p s geração de efluentes líquidos

OUTRAS EMISSÕES

p p p p p s s s p p p p p s s p s s geração de resíduos sólidos

p p p p p p p p p s p s p p s p p p p p emissão de ruídos

p s p s s p p potencial vazamento de óleos e combustíveis

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

p s circulação de informações sobre o projeto

p p atração de pessoas

p p s p arrecadação de taxas e tributos

p p p manutenção da demanda de serviços

p s geração de oportunidades de negócios

p p geração e manutenção de postos de trabalho

p p p s p p p p aumento do tráfego de veículos nas vias

p p p p p p p p interferência potencial em sítios arqueológicos

p s redução das atividades comerciais e de serviços

s s perda de postos de trabalho

Referência: Sánchez, L.E.; Hacking, T. (2002) - Impact Assessment and Project Appraisal, 20(1):25-38.

p ASPECTO POUCO SIGNIFICATIVO IMPACTO DE PEQUENA IMPORTÂNCIA

s ASPECTO SIGNIFICATIVO IMPACTO DE MÉDIA IMPORTÂNCIA

IMPACTO DE GRANDE IMPORTÂNCIA
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6.6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

A avaliação dos impactos ambientais deverá considerar conjuntamente as fases de 

planejamento, instalação e operação do empreendimento. Deverão ser avaliados com base 

nos dados específicos do empreendimento e no diagnóstico apresentado, no mínimo, os 

impactos apresentados no QUADRO 6.3.1. 

Nesta seção é avaliada a importância ou significância de cada um dos impactos ambientais, 

de acordo com o seguinte procedimento: 

(1) seleção de um conjunto de atributos para descrever os impactos; 

(2) classificação de cada impacto segundo o atributos 

(3) seleção de um sub-conjunto de atributos para fins de interpretação da 

importância de cada impacto 

(4) definição de uma regra de combinação de atributos para fins de classificar os 

impactos segundo três graus de importância: pequena, média ou grande; 

(5) aplicação da regra para cada impacto identificado; 

(6) aferição do resultado. 

 

Para as etapas (1) e (2), foram usados os atributos sugeridos pela Resolução 

CONAMA nº 01/86 (Artigo 6º inciso II), acrescidos de alguns outros sugeridos pela literatura 

técnica para guiar o exame de impactos ambientais. Os atributos utilizados e as respectivas 

conceituações são as seguintes: 

Expressão: Este atributo descreve o caráter positivo ou negativo (benéfico ou adverso) de 

cada impacto; Note-se que, embora a maioria dos impactos tenha nitidamente um caráter 

positivo ou negativo, alguns impactos podem ser ao mesmo tempo positivos e negativos, ou 

seja, positivos para um determinado componente ou elemento ambiental e negativo para 

outro; 

Origem: Trata-se da causa ou fonte do impacto, direto ou indireto;  

Duração: impactos temporários são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais 

fases do projeto, e que cessam quando de sua desativação; impactos permanentes 

representam uma alteração definitiva no meio ambiente; 

Escala temporal: Impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que 

os gera; impactos a médio ou longo prazo são os que ocorrem com uma certa defasagem em 

relação à ação que o gera; a escala aqui adotada convenciona prazo médio como sendo da 

ordem de meses e o longo da ordem de anos; 

Escala espacial: Convenciona-se neste estudo: (i) Impacto local são aqueles cuja 

abrangência se restrinja aos limites das áreas da pedreira, (ii) Impacto linear é aquele que se 

manifesta ao longo das rodovias de transporte de insumos ou de produtos; (iii) Abrangência 

municipal para aqueles impactos cuja área de influência esteja relacionada aos limites 

administrativos municipais; (iv) Escala regional para aqueles impactos cuja área de influência 

ultrapasse as duas categorias anteriores, podendo incluir todo o território nacional; (v) Escala 

global para os impactos que potencialmente afetem todo o planeta; 
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Reversibilidade: Esta característica é representada pela capacidade do sistema (ambiente 

afetado) de retornar ao seu estado anterior caso (i) cesse a solicitação externa, ou (ii) seja 

implantada uma ação corretiva; 

Cumulatividade e sinergismo: Refere-se à possibilidade de os impactos se somarem ou se 

multiplicarem; 

Magnitude: Refere-se à intensidade de um impacto ambiental, considerando a 

implementação eficaz das medidas mitigadoras já previstas no projeto técnico (descritas na 

caracterização do empreendimento); para efeito desta análise, a magnitude de cada impacto 

foi classificada em elevada, intermediária ou pequena, levando em conta a magnitude dos 

aspectos ambientais que contribuem para cada impacto; 

Probabilidade de ocorrência: Refere-se ao grau de incerteza acerca da ocorrência de um 

impacto; para fins desta análise, cada impacto foi classificado, segundo este atributo, em (i) 

certa, quando não há incerteza sobre a ocorrência do impacto; (ii) alta, quando, baseado em 

casos similares e na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável 

que o impacto ocorra; (iii) média, quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas 

sua ocorrência não pode ser descartada; (iv) baixa, quando é muito pouco provável a 

ocorrência do impacto em questão, mas, mesmo assim, esta possibilidade não pode ser 

desprezada; em todos os casos, mesmo nos de baixa e média probabilidade, pode ser 

necessária a adoção de medidas mitigadoras ou preventivas; 

Existência de requisito legal: Refere-se à existência de legislação federal, estadual ou 

municipal ou outro instrumento normativo que enquadre o impacto considerado (ou o recurso 

ambiental afetado); a classificação se faz somente nas categorias “sim” ou “não”. 

Nem todos estes atributos são úteis para avaliar a importância dos impactos. Por exemplo, o 

fato de o impacto ser positivo ou negativo, direto ou indireto, não deve influenciar sua 

avaliação. Poderá haver impactos indiretos de grande ou de pequena importância, do mesmo 

modo que os diretos. Para Erickson (1994, p. 12), “o objetivo de distinguir entre tipos de 

impactos não é declarar que um impacto é direto e outro indireto, mas organizar nossa 

avaliação de modo a assegurar que nós examinaremos todos os possíveis efeitos de uma 

ação humana nos ambientes físico e social, altamente complexos e dinamicamente 

interconectados”. 

Por estas razões foi selecionado um subconjunto de atributos que pudesse propiciar uma 

adequada interpretação da importância dos impactos ambientais. A literatura técnica 

internacional sobre avaliação de impacto ambiental fornece vários exemplos e 

recomendações para a seleção de atributos e sua combinação para fins de avaliar a 

importância dos impactos – constata-se a existência de diferentes enfoques, ora privilegiando 

a perspectiva interna da equipe multidisciplinar de analistas ambientais, ora reconhecendo o 

peso do ponto de vista das partes interessadas e do público externo. Contudo, um ponto 

comum parece ser o entendimento de que não há metodologia ou procedimento universal para 

interpretar a importância de impactos ambientais.  

Neste EIA, quatro atributos foram considerados para fins de avaliar o grau de importância de 

cada impacto: Magnitude, probabilidade de ocorrência, reversibilidade e existência de 

requisito legal. 
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A magnitude de um impacto é universalmente considerada como fundamental para se discutir 

sua importância pois, a princípio, impactos “grandes” tendem a ser mais importantes que 

impactos “pequenos”. 

A reversibilidade é outra característica relevante para interpretar a importância de um 

impacto ambiental. Se um projeto causa impactos irreversíveis, gerações futuras serão 

penalizadas por não disporem de recursos ambientais irremediavelmente comprometidos pelo 

projeto de hoje. 

A existência de requisitos legais que protejam determinado recurso ambiental ou cultural é 

um indicativo da importância socialmente atribuída a este recurso, pois a existência de uma 

lei ou regulamento significa que o legislador ou o poder público atuou em resposta a uma 

demanda coletiva, legitimando-a. 

A probabilidade de ocorrência traz uma apreciação subjetiva e qualitativa das chances de 

que cada impacto se manifeste.  

Para combinar estes quatro atributos foi estipulado um conjunto de regras lógicas. Em primeiro 

lugar, foi feita a combinação de probabilidade de ocorrência com magnitude, resultando no 

atributo intermediário “severidade”, de acordo com o QUADRO 6.3.1. 

QUADRO 6.3.1 

MATRIZ DE DETERMINAÇÃO DA SEVERIDADE DE UM IMPACTO 

MAGNITUDE PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

 CERTA ALTA MÉDIA BAIXA 

ELEVADA ALTA ALTA ALTA MÉDIA 

INTERMEDIÁRIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA 

PEQUENA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA 

 

Em seguida, a severidade foi combinada com os demais atributos de acordo com as seguintes 

regras lógicas: 

(1) Foram considerados de alto grau de importância aqueles impactos: 

- Que tenham alta ou média severidade e, ao mesmo tempo, para os quais haja 

requisitos legais, independentemente de sua reversibilidade; ou 

- Que tenham alta severidade e sejam irreversíveis, independentemente da 

existência de requisitos legais (situação que não ocorre em nenhum deles). 

 

(2) Foram considerados de pequena importância aqueles impactos: 

- Que tenham pequena severidade e sejam reversíveis, independentemente da 

existência de requisitos legais; ou 

- Que tenham pequena severidade e para os quais não haja requisitos legais, 

independentemente de sua reversibilidade. 

 

(3) Os demais impactos foram classificados como de médio grau de importância. 

 

Os mesmos critérios de combinação são mostrados no QUADRO 6.3.2, para facilitar sua 

aplicação. 
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QUADRO 6.3.2 

MATRIZ DE COMBINAÇÃO DE ATRIBUTOS PARA 

DETERMINAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE UM IMPACTO AMBIENTAL 

REVERSIBILIDADE 
EXISTÊNCIA DE 

REQUISITO LEGAL 
SEVERIDADE 

  BAIXA MÉDIA ALTA 

REVERSÍVEL SIM 
PEQUENA 

IMPORTÂNCIA 

GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

IRREVERSÍVEL SIM 
MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 

GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

REVERSÍVEL NÃO 
PEQUENA 

IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 

IRREVERSÍVEL NÃO 
PEQUENA 

IMPORTÂNCIA 

MÉDIA 

IMPORTÂNCIA 

GRANDE 

IMPORTÂNCIA 

Para aferição dos resultados, foram consideradas as circunstâncias qualitativas do impacto, 

tais como a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Estas circunstâncias qualitativas são 

muitas vezes determinantes na percepção pública dos riscos e impactos de um projeto 

industrial (KASPERSON et al., 1988; RENN, 1990a; RENN, 1990b, in SÁNHCEZ, 2013). O 

QUADRO 6.3.3 mostra a classificação da importância de cada impacto, usando o critério 

exposto acima, além da descrição dos atributos de cada impacto e da classificação de sua 

importância. 

O QUADRO 6.3.3 demonstra a classificação da importância de cada impacto, usando o critério 

exposto acima, além da descrição dos atributos de cada impacto e da classificação de sua 

importância. 

No capítulo seguinte é apresentado o Plano de Gestão Ambiental, no qual constam as 

medidas de controle a serem adotadas pelo empreendedor para minimizar os impactos 

ambientais decorrentes das atividades do empreendimento. 
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QUADRO 6.3.3 

ATRIBUTOS E GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS IMPACTOS 

 
 

Expressão Origem Duração
Escala 

temporal

Escala 

espacial

Cumulatividade 

e sinergismo
Magnitude

Probabilidade 

de ocorrência
Severidade Reversibilidade

Existência de 

requisito legal
Importância

1 alteração nas condições do maciço adversa direta permanente imediato local neutro pequena certa baixa irreversível sim média

2 risco de contaminação e alteração nas condições físicas do solo adversa direta temporário médio prazo local cumulativo pequena baixa baixa reversível sim pequena

3 alteração da qualidade do ar adversa direta temporário imediato local sinérgico pequena certa baixa reversível sim pequena

4 alteração da qualidade das águas adversa direta temporário imediato linear cumulativo pequena baixa baixa reversível sim pequena

5 desencadeamento de processos de dinâmica superficial adversa direta temporário médio prazo local sinérgico pequena baixa baixa reversível não pequena

6 alteração no fluxo hídrico subterrâneo adversa direta temporário longo prazo local cumulativo pequena certa baixa reversível sim pequena

7 redução do estoque de recursos naturais adversa direta permanente imediato local cumulativo pequena certa baixa irreversível não pequena

8 alteração do fluxo hídrico superficial adversa direta temporário imediato local cumulativo intermediária certa média irreversível sim grande

9 alteração no ambiente sonoro adversa direta temporário imediato local cumulativo pequena alta baixa reversível sim pequena

10 perda de espécimes de fauna ameaçadas de extinção adversa indireta temporário médio prazo regional cumulativo intermediária baixa baixa irreversível sim média

11 perda da cobertura vegetal e interferência em APP adversa direta permanente imediato local sinérgico intermediária certa média irreversível sim grande

12 afugentamento de fauna adversa direta temporário imediato local cumulativo intermediária certa média reversível sim grande

13 aumento da área de ambientes propícios à fauna silvestre benéfica direta permanente longo prazo local cumulativo pequena certa baixa reversível sim pequena

14 retorno da fauna às áreas recuperadas benéfica indireta permanente longo prazo local cumulativo pequena alta baixa reversível não pequena

15 geração de expectativas na comunidade
adversa e 

benéfica
direta temporário imediato municipal sinérgico pequena certa baixa reversível não pequena

16 manutenção da atividade econômica e da massa monetária em circulação benéfica indireta temporário médio prazo municipal sinérgico pequena alta baixa reversível não pequena

17 incômodo e desconforto ambiental adversa direta temporário imediato local sinérgico pequena média baixa reversível sim pequena

18 risco de acidentes e atropelamentos nas estradas advesa direta temporário imediato local cumulativo pequena baixa baixa reversível sim pequena

19 impacto visual adversa direta temporário imediato local cumulativo pequena certa baixa irreversível não pequena

20 redução da atividade econômica e da arrecadação tributária adversa indireta permanente médio prazo municipal sinérgico pequena certa baixa irreversível não pequena

21 redução do emprego e renda da população adversa direta permanente imediato local sinérgico pequena certa baixa irreversível não pequena
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1) Alteração nas condições do maciço: Alterações que podem resultar em condições 

geotécnicas e geomecânicas de menor estabilidade em relação à configuração atual do 

maciço. O planejamento de lavra, fundamentado em estudos de estabilidade de taludes, é a 

ferramenta principal para que a exploração do minério aconteça de forma racional, buscando 

maximizar o aproveitamento econômico da jazida e minimizar o custo operacional, porém, 

seguindo as Normas Regulamentadoras da Mineração (NRMs) e a norma ABNT NBR 

11682:2009. 

IMPACTO: 1. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DO MACIÇO 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
São alterações que podem resultar em condições 
geotécnicas e geomecânicas de menor estabilidade em 
relação à configuração atual do maciço 

Origem: direta 
A extração mineral se dá diretamente no maciço, 
modificando-o com a realização de uma escavação de 
formato geométrico regular 

Duração: permanente A escavação também possui caráter permanente uma vez 
que se atinge a configuração final do projeto de lavra 

Escala temporal: imediato 
Se dão imediata e concomitantemente à realização das 
escavações 

Escala espacial: local Ficam restritas à superfície da escavação realizada na rocha 

Cumulatividade e sinergismo: neutro   

Magnitude: pequena 

Eventos de instabilidade geotécnica e geomecânica em 
pedreiras para a obtenção de brita tendem a se limitar em 
deslocamentos de blocos de dimensões relativamente 
reduzidas, de forma pontual e sem ultrapassar os limites 
locais do empreendimento 

Probabilidade de ocorrência: certa 
A escavação altera a forma do maciço e seu estado de 
tensões, alterando assim suas condições geotécnicas e 
geomecânicas 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: irreversível 

Considera-se reversível pois medidas corretivas devem ser 
aplicadas em casos onde se identificam instabilidades 
geotécnicas e geomecânicas, resultando em uma escavação 
com parâmetros aceitáveis de segurança geotécnica 

Existência de requisito legal: sim Norma ABNT NBR 11682:2009 – Estabilidade de encostas e 
a Norma Reguladora de Mineração – NRM do DNPM 

Importância: média   

Aspectos qualitativos: 

O desenvolvimento da lavra como qualquer outra escavação, 
requer cuidados quanto à estabilidade dos taludes. Para 
melhor aferição da estabilidade dos taludes finais de projeto 
foi elaborada a avaliação da estabilidade dos taludes, por 
meio de análise das informações geológicas 
complementares, hidrogeológicas e análises cinemáticas 
para a verificação dos mecanismos de ruptura.  
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2) Risco de contaminação e alteração nas condições físicas do solo: A contaminação do 

solo pode ocorrer principalmente por conta de vazamentos acidentais de combustíveis na 

lavra e transporte; a minimização deste impacto se dá por meio da correta armazenagem de 

óleos combustíveis e lubrificantes e da manutenção dos veículos e equipamentos. 

IMPACTO: 2. RISCO DE CONTAMINAÇÃO E ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO SOLO 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Pode levar à deterioração das propriedades químicas e físicas do 
solo, impedindo-o de assumir suas funções naturais ou antrópicas 

Origem: direta 
A contaminação do solo ocorre por ações que levam a introdução 
de substâncias contaminadoras 

Duração: temporário 
Mesmo encerrada a ação que levou à contaminação do solo, a 
contaminação tende a permanecer 

Escala temporal: médio prazo 
A contaminação ocorre tão logo ocorra disposição de substâncias 
contaminadoras no solo 

Escala espacial: local 
Restringe-se à área contaminada pelo contato com os 
contaminantes 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
Pode se acumular com a contaminação de recursos hídricos e 
alterações na qualidade das águas 

Magnitude: pequena 
A VOTORANTIM CIMENTOS realiza o adequado armazenamento 
e manuseio de combustíveis e de óleos lubrificantes impedindo a 
contaminação do solo e do lençol freático.  

Probabilidade de ocorrência: baixa 

O empreendimento se utiliza de poucas substâncias com potencial 
de contaminação do solo, além de efetuar uma gestão adequada 
de seus resíduos e efluentes, mitigando assim este impacto e 
reduzindo o risco da presença de contaminantes na área em 
referência 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
Reversível com o emprego de técnicas de remediação e 
reabilitação de áreas contaminadas 

Existência de requisito legal: sim 
Resolução CONAMA 273/2000, Lei Federal nº 6.938/1981, Lei 
12.493/99. Decreto 6.674/02, Resolução CEMA 65/08, Resolução 
SEMA 37/09 e 15/10 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 
Há a necessidade de promover o correto armazenamento e 
manuseio de combustíveis e de óleos lubrificantes impedindo a 
contaminação do solo e do lençol freático 
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3) Alteração da qualidade do ar: Nas atividades de lavra, disposição de estéril e de 

beneficiamento previstas a alteração na qualidade do ar está relacionada à geração de 

material particulado na área do empreendimento e pode ocorrer em dias secos e com vento 

na lavra, nas praças de movimentação, em áreas com solo exposto e nos acessos internos, 

bem como nas instalações de beneficiamento. A emissão de gases, que tem origem na queima 

de combustível nos motores de combustão pelas máquinas e caminhões, não é por sua vez 

significativo, uma vez que as emissões são controladas e a operação é realizada a céu aberto, 

o que possibilita sua dispersão pela área da propriedade sem que sejam alcançadas 

concentrações prejudiciais à saúde. 

IMPACTO: 3. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Pode causar transtornos respiratórios, deposição de 
partículas sobre folhas de plantas e até restrição de 
visibilidade em casos extremos 

Origem: direta 

Determinadas atividades da extração e beneficiamento dos 
minérios colocam partículas sólidas diretamente em 
suspensão na atmosfera. Secundariamente os motores a 
diesel emitem quantidades controladas de poluentes 
gerados na queima do combustível 

Duração: temporário 

Uma vez cessadas as ações que liberam os poluentes e as 
partículas sólidas na atmosfera, a tendência é que os 
parâmetros de qualidade do ar retornem às condições 
anteriores 

Escala temporal: imediato 
A qualidade do ar se altera assim que ocorre a liberação de 
gases poluentes ou de partículas sólidas em suspensão na 
atmosfera 

Escala espacial: local 
As emissões atmosféricas do empreendimento são 
controladas e não possuem potencial de extrapolar os 
limites das áreas operacionais da VOTORANTIM  

Cumulatividade e sinergismo: sinérgico 
Sinérgico com aqueles advindos de outras fontes de 
emissão de particulados e poluentes atmosféricos do 
entorno. 

Magnitude: pequena 

O incremento nas emissões nas vias de acesso será 
dispersado e mitigado por ações de umectação e aspersão, 
enquanto que as emissões da planta de beneficiamento 
serão controladas por meio de sistemas de aspersão, 
exaustão e filtros de manga 

Probabilidade de ocorrência: certa 
As atividades exercidas no empreendimento liberam 
poluentes na atmosfera, embora de forma e em quantidades 
controladas 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 

Uma vez cessadas as atividades que liberam poluentes na 
atmosfera a tendência é que a qualidade do ar retorne às 
condições anteriores à liberação do material particulado em 
suspensão e dos gases de motores a explosão 

Existência de requisito legal: sim 
Resoluções CONAMA 003/1990 e 418/2009, Lei Estadual 
nº 13806/02, Resolução SEMA nº 54/06 e 16/14 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Para mitigação desse impacto é realizada aspersão de água 
nas instalações de beneficiamento, exaustão e umectação 
dos acessos, praças e na lavra por caminhão pipa e por 
irrigadores. 
As máquinas e veículos a combustão são dotados de 
catalisadores  para os gases de escape, atendendo às 
normas vigentes e reduzindo a emissão de hidrocarbonetos. 
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4) Alteração da qualidade das águas: As alterações da qualidade das águas podem ocorrer 

devido ao carreamento de sedimentos na drenagem de águas pluviais, ao lançamento de 

efluentes líquidos e ao potencial derramamento de óleos e graxas. 

IMPACTO: 4. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa Leva à deterioração física e química da qualidade das águas 

Origem: direta 
Ocorre com o contato direto entre as águas e substâncias com 
potencial contaminador 

Duração: temporário 
Os recursos hídricos tendem a se livrar dos contaminantes com 
seu fluxo natural, desde que seja encerrada a ação que levou a 
contaminação 

Escala temporal: imediato 
A alteração ocorre tão logo exista uma ação que leve a substância 
contaminadora à água 

Escala espacial: linear 
A contaminação pode seguir o curso d’água a jusante do ponto de 
inserção da substância contaminadora 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 

Impacto cumulativo com outros que possam causar a deterioração 
da qualidade das águas da drenagem natural e das águas 
subterrâneas ao redor da área, como atividades agropecuárias e 
emissão de esgotos domésticos 

Magnitude: pequena 

O diagnóstico efetuado em pontos de cursos d’água a montante e a 
jusante do empreendimento não constatou alterações nos 
parâmetros de qualidade d’água associados à operação da 
VOTORANTIM e é prevista a manutenção dos sistemas já 
implantados no empreendimento para tratamento de efluentes 
provenientes das atividades de manutenção e lavagem de veículos, 
bem como é prevista a ampliação do sistema de disciplinamento e 
tratamento de águas pluviais já em operação pelo empreendimento 

Probabilidade de ocorrência: baixa 
As medidas de controle e mitigação já adotadas no empreendimento 
da VOTORANTIM têm se mostrado eficazes em evitar a alteração 
da qualidade das águas 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
Devido a capacidade dos cursos d’água de se livrar dos 
contaminantes uma vez que cesse a ação que levou a alteração da 
qualidade da água 

Existência de requisito legal: sim 
Resolução CONAMA 375/2005, Lei 12.726/99, Decreto 4.646/01, 
5.361/02, 9.130/10, 9.957/14, Resolução 03/04, Lei 16242/09 e 
6.513/73 e Resolução SEMA 39/04 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

A proteção dos recursos hídricos é uma das principais orientações 
de política ambiental brasileira; não haverá extração em leito de rio, 
o efluente pluvial será decantado antes de retornar ao processo 
produtivo, os efluentes sanitários serão tratados em uma estação de 
tratamento e os efluentes previamente tratados provenientes da 
área de manutenção e lavagem de equipamentos serão 
recirculados, não havendo nenhum tipo de lançamento nas 
drenagens naturais, nem tão pouco nas águas subterrâneas. 
. 
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5) Desencadeamento de processos de dinâmica superficial: A suscetibilidade do terreno 

aos processos de dinâmica superficial como erosão, escorregamentos, instabilidade de 

encostas, está relacionado à existência de áreas de exposição de solo que deverá ocorrer 

entre as operações de supressão de vegetação e decapeamento. 

IMPACTO: 5. DESENCADEAMENTO DE PROCESSOS DE DINÂMICA SUPERFICIAL 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
As alterações nos processos de dinâmica superficial podem 
levar à deterioração das características físicas e químicas 
do solo e da água 

Origem: direta 
As atividades do empreendimento podem causar 
diretamente alterações nos processos de dinâmica 
superficial 

Duração: temporário 

O período que estas áreas ficarão como solo exposto 
dependerá do ajuste dos cronogramas da expansão da lavra 
e as autorizações para supressão de vegetação. As áreas 
de solo expostos deverão contar com obras adequadas de 
drenagem pluvial para evitar o carreamento de partículas 
sólidas. Ao se atingir a situação final de lavra e dos 
depósitos de estéril deverão ser realizadas ações de caráter 
vegetativo. 

Escala temporal: médio prazo 
As alterações tendem a ocorrer assim que se realizam as 
ações que as provocam 

Escala espacial: local 

Em geral as alterações nos processos de dinâmica 
superficial ocorrem no mesmo local das ações que as 
geram, no entanto alguns processos podem ocorrer em 
dimensão linear, como assoreamento de cursos d’água 

Cumulatividade e sinergismo: sinérgico 

As alterações nos processos de dinâmica superficial 
causam e potencializam alterações nos fluxos hídricos, 
qualidade das águas, contaminação do solo e alterações na 
morfologia do terreno 

Magnitude: pequena 

De modo geral, não foram constatados processos ligados a 
grandes escorregamentos gravitacionais, voçorocas e 
ravinamentos. Não foram constatadas, subsidências, 
recalques, tombamentos, quedas de blocos e colapsos., que 
são as alterações de dinâmica superficial comumente 
associados a pedreiras e empreendimentos de mineração. 
Porém, ocorre na área pequenos sulcos causados por fluxo 
turbulento das águas pluviais nos pés dos taludes, nos 
cortes das estradas de acesso na propriedade, nos trechos 
com alta declividade. Com a expansão do empreendimento 
proposta neste EIA, ao se adotar ações de controle que se 
referiram a drenagem de águas pluviais e ao atendimento 
aos parâmetros geométricos na lavra e no depósito de 
estéril, este impacto é significativamente mitigado 

Probabilidade de ocorrência: baixa 

Se baseando na situação atual do empreendimento, onde 
não foram encontradas ocorrências significativas de 
alterações nos processos de dinâmica superficial e levando-
se em consideração a previsão de ampliação do sistema 
existente de disciplinamento e tratamento de águas pluviais 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
São considerados reversíveis pois medidas corretivas 
podem sanar os processos de alteração na dinâmica 
superficial 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 
A proteção dos recursos hídricos é uma das principais 
orientações de política ambiental brasileira. 
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6) Alteração no fluxo hídrico subterrâneo: O fluxo hídrico subterrâneo poderá ser alterado 

pelo rebaixamento do nível do aquífero local decorrentes do bombeamento de água da cava, 

necessárias para a extração no minério nas bancadas mais profundas da cava. 

IMPACTO: 6. ALTERAÇÃO NO FLUXO HÍDRICO SUBTERRÂNEO 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Trata-se de uma alteração nas condições naturais do fluxo de água 
no meio aquífero fraturado  

Origem: direta 
Decorrência do aprofundamento da cava, aliada ao bombeamento 
de água subterrânea durante esse processo 

Duração: temporário 
Após o encerramento das atividades e cessação do bombeamento 
o fluxo hídrico subterrâneo local retornará a condição inicial 

Escala temporal: longo prazo 
A alteração no fluxo hídrico subterrâneo ocorrerá simultaneamente 
ao aprofundamento da cava e bombeamento de água da cava, com 
o consequente rebaixamento do nível do aquífero local 

Escala espacial: local 

É esperado o aumento do cone de rebaixamento na situação final 
do empreendimento, são propostas medidas de controle para a 
interferência no fluxo subterrâneo ocorrer em direção aos corpos 
d’água existentes nos limites do empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
O rebaixamento do lençol freático pode se acumular com a alteração 
do fluxo hídrico superficial  

Magnitude: pequena 

Com as medidas de controle e monitoramento propostas as 
alterações deverão se restringir ao entorno próximo da cava, na 
propriedade da VOTORANTIM, no entanto na área do 
empreendimento haverá um rebaixamento do lençol freático 

Probabilidade de ocorrência: certa 

Ao se aprofundar o rebaixamento do piso a cava e realizar o 
bombeamento da água subterrânea necessariamente se provoca 
alterações no fluxo da água subterrânea do local do 
empreendimento; 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
Reversível, pois após o encerramento das atividades e cessação do 
bombeamento da água, o fluxo subterrâneo retornará a condição 
inicial. 

Existência de requisito legal: sim 
Além disso, com a disposição de material estéril na cava, 
concomitante com o avanço da lavra e medidas de controle e 
monitoramento se objetiva a mitigação desse impacto 

Importância: pequena Resolução CONAMA 396/2008 e Norma ABNT NBR 12649/1992 

Aspectos qualitativos: 

Com as medidas de controle e monitoramento propostas será 
garantido que o cone de rebaixamento não ultrapasse os limites da 
propriedade da empresa, restringindo a interferência no fluxo hídrico 
subterrâneo em direção aos corpos d’água ao redor ou nas vazões 
de nascentes da propriedade do empreendimento 
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7) Redução do estoque de recursos naturais: Nos empreendimentos minerários 

necessariamente ocorre a exploração de recurso natural não renovável. No caso da ampliação 

pretendida pela VOTORANTIM CIMENTOS haverá a diminuição da reserva de calcário e 

argila. Este consumo de recursos minerais é de sobremaneira compensado pela manutenção 

de oportunidades econômicas e de tributos provenientes da continuidade das atividades do 

empreendimento. 

Os derivados de petróleo não são renováveis e seu consumo reduz a base de recursos. Na 

continuidade da operação da VOTORANTIM CIMENTOS O consumo anual de óleo diesel 

para os equipamentos móveis utilizados na extração é de cerca de 3.730.000 l. 

IMPACTO: 7. REDUÇÃO DO ESTOQUE DE RECURSOS NATURAIS 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Haverá a diminuição da reserva mineral de calcário e filito, bem 
como o consumo de insumos derivados de petróleo 

Origem: direta 
Nos empreendimentos minerários necessariamente ocorre a 
exploração de recurso natural não renovável 

Duração: permanente A atividade de mineração em si remove massa do maciço 

Escala temporal: imediato Ocorre no ato da extração mineral 

Escala espacial: local Se restringe aos locais onde se realiza a extração mineral 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo   

Magnitude: pequena 

As reservas minerais deste empreendimento representam apenas 
uma irrisória parte das reservas mundiais conhecidas e uma 
insignificante parte das reservas brasileiras conhecidas, uma 
pequena parte das reservas do estado do Paraná. 

Probabilidade de ocorrência: certa 
Nos empreendimentos minerários necessariamente ocorre o 
esgotamento de recurso natural não renovável 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: irreversível 
Se considera inviável tecnicamente, ou mesmo impossível, a 
reconstrução do terreno tal como sua configuração anterior ao 
empreendimento de mineração 

Existência de requisito legal: não Trata-se de um recurso não renovável 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 
Os recursos afetados por este impacto são os minerais calcário, 
diabásio e filito e os insumos derivados de petróleo todos não 
renováveis, além dos recursos florestais renováveis 
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8) Alteração do fluxo hídrico superficial: A alteração no fluxo hídrico superficial pode ocorrer 

como consequência de interferências nas drenagens superficiais. Outro aspecto a ser avaliado 

é o de bombeamento de água subterrânea na cava durante a operação que poderia alterar as 

vazões das nascentes do entorno. 

IMPACTO: 8. ALTERAÇÃO DO FLUXO HÍDRICO SUPERFICIAL 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Principalmente pelo motivo de diminuir a disponibilidade hídrica da 
bacia hidrográfica onde há a alteração 

Origem: direta 

A alteração de fluxo hídrico superficial se deve à supressão de 
nascentes e trecho de curso d’água que se encontram em área de 
expansão da Mina Filito DCE, do depósito controlado de estéril  e 
pode ocorrer pelo bombeamento de água subterrânea na cava 
durante a operação 

Duração: temporário 
Após o encerramento das atividades e cessação do bombeamento 
o fluxo hídrico subterrâneo local retornará a condição inicial 

Escala temporal: imediato 

A supressão da nascente e do curso d’água se dará na preparação 
do local para a implantaççao da Mina DCE e do depósito 
controlado de estéril 
A alteração no fluxo hídrico subterrâneo ocorrerá simultaneamente 
ao aprofundamento da cava e bombeamento de água da cava, 
com o consequente rebaixamento do nível do aquífero local 

Escala espacial: local 

Com relação à supressão da nascente, apesar do caráter 
contributivo da nascente com a bacia hidrográfica, o impacto é 
considerado como de escala local, pois a vazão é muito pequena 
se comparada com a totalidade da bacia e esta vazão não será 
alterada. 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
Há possibilidade de cumulatividade com alterações de habitat 
devido à perda da vazão d’água no trecho a jusante das nascentes 
suprimidas 

Magnitude: intermediária 

A nascente e o trecho de curso d’água caracterizam um canal de 
primeira ordem, que se constituem na origem do volume da água 
que constitui a bacia hidrográfica, mas sua vazão é muito pequena 
se comparada com a totalidade da bacia e parte dela será mantida 
tendo em vista a execução da canalização 

Probabilidade de ocorrência: certa 
Apesar de certa a probabilidade de ocorrência, com a disposição 
de material estéril na cava, concomitante com o avanço da lavra se 
objetiva a mitigação desse impacto 

Severidade: média   

Reversibilidade: irreversível 

Não há a possibilidade técnica de se reverter o impacto uma vez 
que seja suprimida a nascente para o avanço da Mina Filito DCE e 
depósito controlado de estéril 
Após o encerramento das atividades e cessação do bombeamento 
da água, o fluxo subterrâneo e superficial deverá retornar a 
condição inicial.  

Existência de requisito legal: sim 
Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), Portaria DAEE nº 
1.630, de 30 de maio de 2017 

Importância: grande   

Aspectos qualitativos: 
Para a ampliação da área de lavra denominada Filito DCE e DCE, 
faz-se necessário a supressão de 6 nascentes. 
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9) Alteração no ambiente sonoro: A movimentação de máquinas e a operação dos 

equipamentos de beneficiamento são geradoras de ruídos, em diferentes magnitudes. Por 

tratar-se de área aberta, os ruídos dispersam-se e são devidamente atenuados. Como haverá 

continuidade das operações, de lavra, a geração e propagação de ruídos só são sentidos na 

área da propriedade e em locais próximos às fontes de emissão, não apresentando impacto 

representativo na região como demonstrado no monitoramento dos níveis de ruído. A 

utilização de EPI’s é obrigatória nas áreas de produção. 

Os resultados obtidos nas medições dos níveis de pressão sonora que compuseram o 

diagnóstico ambiental revelam que a principal fonte de ruído na região é o tráfego de veículos 

leves e pesados pelas vias de acesso. 

IMPACTO: 9. ALTERAÇÃO NO AMBIENTE SONORO  

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa Pode causar transtornos auditivos e desconforto ambiental 

Origem: direta 

A continuidade da operação das atividades da VOTORANTIM 
ocasionará a manutenção dos níveis de ruído em função 
principalmente do tráfego de veículos, operação de maquinário nas 
áreas de lavra e no beneficiamento 

Duração: temporário 
O impacto se encerra assim que cessadas as ações que geram 
ruídos 

Escala temporal: imediato O ambiente se altera assim que ocorre a geração de ruídos 

Escala espacial: local 
O incômodo causado pela VOTORANTIM deve ficar restrito a 
alguns bairros situados no entorno do empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo   

Magnitude: pequena 
Pequeno, pois não haverá alteração nas operações do 
empreendimento. Atualmente, as campanhas de monitoramento 
demonstrarm níveis de ruído dentro dos limites legais 

Probabilidade de ocorrência: alta Alta, pois é inerente às atividades do empreendimento 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
O impacto se encerra assim que cessadas as ações que geram 
ruídos 

Existência de requisito legal: sim Norma ABNT NBR 10151:2019 , Resolução CONAMA 001/90 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Os futuros níveis de ruído deverão permanecer abaixo dos limites 
legais para a comunidade do entorno; no entanto, o ruído deverá 
ser perceptível na propriedade da VOTORANTIM, nas 
proximidades das áreas de lavra e infraestrutura de beneficiamento 
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10) Perda de espécimes da fauna ameaçada de extinção: A fauna encontrada no local é 

constituída principalmente por espécies comuns, e de ampla distribuição pelo Brasil e 

associadas a ambientes alterados. Apesar dos resultados dos levantamentos da fauna não 

indicarem uma riqueza e diversidade muito relevante, uma espécie de ave ameaçada de 

extinção na lista estadual, o bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus sericocaudatus), na 

categoria Vulnerável e uma espécie considerada quase ameaçada de extinção pela lista 

estadual, o barbudinho (Phylloscartes eximius). Foram também registrados três espécies de 

mamíferos são classificadas como ameaçada de extinção. Os felídeos Leopardus pardalis 

(jaguatirica) classificado como “vulnerável” (VU) na lista estadual de espécies ameaçadas de 

extinção, Leopardus wiedii (gato-maracajá) listado sob o status de ‘’vulnerável’’ no estado de 

Paraná e no Brasil e Herpailurus yagouaroundi (gato-mourisco), classificado como “vulnerável” 

(VU) na lista nacional de fauna ameaçada de extinção (MMA, 2014). 

IMPACTO: 10. PERDA DE ESPÉCIMES DE FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Tratam-se de espécies em número de populações reduzido em 
suas áreas de ocorrência, além da proteção por instrumentos 
legais e normativos 

Origem: indireta 

A potencial perda de espécimes de fauna não é causada por 
nenhuma atividade do empreendimento, mas em decorrência de 
outros impactos ambientais a que se relaciona como a supressão 
de habitats 

Duração: temporário 
Caso ocorra a revegetação das áreas recuperadas com espécies 
nativas a perda de habitats poderá ser revertida. 

Escala temporal: médio prazo 
A perda de espécimes de fauna só ocorre após um certo período 
de tempo após a supressão do habitat pela expansão do 
empreendimento 

Escala espacial: regional 
Há a tendência de haver primeiramente um afugentamento de 
espécies de fauna 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 

A perda de fauna se acumula com a perda de habitats terrestres, 
que implica em perda de áreas de reprodução, alimentação e 
abrigo, além de ocasionar a fuga da fauna para áreas de matas 
vizinhas, aumentando a densidade de indivíduos e a competição 
nestes lugares, tendo como resultado final a perda de espécimes 

Magnitude: intermediária 
Se tratarem de espécies consideradas raras nos locais onde 
ocorrem 

Probabilidade de ocorrência: baixa 

Serão tomadas medidas mitigadoras, como a implementação de 
planos de resgate, salvamento e relocação previamente e durante 
as atividades de supressão de vegetação que são medidas 
reconhecidas pela sua eficiência na preservação de espécimes de 
fauna 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: irreversível 
A perda de um espécime animal não pode ser revertida de 
nenhuma forma 

Existência de requisito legal: sim 
Lei Federal nº 6.938/1981 e Portaria n° 444/2014 e Decreto nº 
3148/2004 e 7264/2010  

Importância: média   

Aspectos qualitativos: 

A perda de fauna está diretamente relacionada com a perda de 
habitats terrestres, que implica a perda de áreas de reprodução, 
alimentação e abrigo, além de ocasionar a fuga da fauna para 
áreas de matas vizinhas, aumentando a densidade de indivíduos e 
a competição nestes lugares, tendo como resultado final a perda 
de espécimes. A espécie ameaçada de extinção é considerada 
mais vulnerável aos impactos decorrentes do empreendimento, por 
apresentarem baixas populações. É previsto o monitoramento da 
espécie ameaçada encontrada nos estudos atuais e um plano de 
afugentamento e resgate de fauna, incluindo o monitoramento para 
a supressão de vegetação nativa em estágio médio. 
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11) Perda da cobertura vegetal e interferências em Áreas de Preservação Permanente 

(APP): Na ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS é prevista a 

supressão de 113,91 ha de vegetação nativa secundária, em estágio inicial a médio de 

regeneração. Essa vegetação é composta por 33,92 ha de vegetação em estágio inicial, 

79,99 ha de vegetação em estágio médio a avançado. Haverá intervenção em 11,5 ha de Área 

de Preservação Permanente e o corte de 26 indivíduos arbóreos isolados. 

IMPACTO: 11. PERDA DA COBERTURA VEGETAL E INTERFERÊNCIA EM APP 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
A perda de habitat reduz o espaço para o funcionamento do 
ecossistema onde se encontram comunidades bióticas existentes no 
local 

Origem: direta 
Se dará diretamente com a atividade de supressão de vegetação para 
expansão das estruturas do empreendimento 

Duração: permanente 
Os espécimes de flora são perdidos após sua supressão e com a 
expansão das atividades de mineração não haverá sua regeneração 

Escala temporal: imediato Ocorre concomitantemente à atividade de supressão de vegetação 

Escala espacial: local 
Fica restrita aos locais de supressão para a expansão do 
empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: 
sinérgico 

Sinérgico com os impactos de perda de Habitats, afugentamento de 
fauna 

Magnitude: intermediária 

A área pretendida para ampliação do empreendimento se encontra 
substancialmente alterada por ações antrópica pretéritas, ocupada 
predominantemente por áreas de  campo antrópico, de apoio à 
mineração e com pequenos fragmentos de mata nos estágios inicial e 
médio a avançado de regeneração natural. A descaracterização dos 
fragmentos de vegetação nativa na ADA pode ser compreendida pelo 
histórico de interferência antrópica 

Probabilidade de ocorrência: certa 
A expansão do empreendimento prescinde da supressão de áreas de 
vegetação e consequente perda de espécimes de flora 

Severidade: média   

Reversibilidade: irreversível 
Os locais de supressão não poderá recuperar os mesmos espécimes 
de flora suprimidos 

Existência de requisito legal: sim 
Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012) e Lei da Mata Atlântica 
(Lei Federal nº 11.428/2006), listas de espécies ameaçadas do IBAMA  

Importância: grande   

Aspectos qualitativos: 

Trechos dos fragmentos de mata em estágio inicial ocorrentes na área 
objeto de intervenção ambiental apresentam histórico de 
descaracterização, principalmente em função do elevado grau de 
fragmentação, apresentando características como:  efeito de borda, 
composição predominantemente por indivíduos de espécies dos 
estágios iniciais e intermediários da sucessão e por baixa densidade 
de espécies. 
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12) Afugentamento de fauna: O entorno do empreendimento apresenta corredor de 

vegetação, onde grande parte da fauna pode se refugiar. O projeto de controle do 

afugentamento da fauna consequente à supressão de vegetação será realizado através do 

direcionamento dos animais para os locais adequados, evitando que algumas espécies fiquem 

ilhadas em pequenos fragmentos de vegetação remanescentes. A fauna precisa ser 

direcionada aos fragmentos de maior tamanho, ou conectados entre si, com acesso a água e 

recursos alimentares. 

IMPACTO: 12. AFUGENTAMENTO DE FAUNA 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
O deslocamento de fauna aumenta a concentração de indivíduos 
em outros locais, podendo levar à perda de espécimes 

Origem: direta 
Tanto a supressão de habitats como emissões de ruído e 
vibrações podem levar à fuga de indivíduos 

Duração: temporário 
Atribui-se o caráter permanente ao afugentamento de fauna, pois a 
supressão de habitat também se apresenta com duração 
permanente 

Escala temporal: imediato 
A fuga se dá assim que ocorrem as intervenções no habitat ou a 
emissão de vibrações ou ruídos que ocasionam o deslocamento de 
espécimes de fauna 

Escala espacial: local 
O deslocamento dos indivíduos excede os limites locais do 
empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
Este impacto é cumulativo com a perda de espécimes de fauna 
ameaçada e o risco de atropelamento de indivíduos 

Magnitude: intermediária 

Apesar da baixa diversidade e quantidade de espécies 
encontradas no local de expansão do empreendimento, foi 
identificada a presença de espécies ameaçadas, inclusive nos 
fragmentos florestais objetos de supressão 

Probabilidade de ocorrência: certa 
Foi confirmada a presença de espécimes de fauna ameaçada no 
local de expansão do empreendimento no diagnóstico ambiental 
deste EIA 

Severidade: média   

Reversibilidade: reversível 
O afugentamento de fauna está associado à supressão de habitat 
também de caráter irreversível 

Existência de requisito legal: sim 
Lei Federal nº 6.938/1981,Portaria MMA 444/2014 e Decreto 
Estadual 3148/2004 e 7264/2010 

Importância: grande   

Aspectos qualitativos: 

Todos os dados obtidos pelo diagnóstico da fauna foram 
suficientes para avaliar os possíveis impactos relacionados à 
ampliação do empreendimento. O afugentamento e a perda de 
habitats serão possíveis impactos causados pela supressão de 
vegetação nativa pela ampliação da área de lavra 
É previsto o monitoramento de aves e mamíferos, com ênfase nas 
espécies ameaçadas encontradas nos estudos atuais e um plano 
de afugentamento e resgate de fauna para a supressão de 
vegetação nativa em estágio médio. 
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13) Aumento da área de ambientes propícios à fauna silvestre: O planejamento do 

fechamento de mina e recuperação de áreas tem por principal objetivo obter uma forma de 

utilização para as áreas mineradas ao mesmo tempo em que se obtém uma situação 

ambiental estável. Considerando-se a escala de produção, a vida útil das reservas lavráveis 

será de 43 anos. As perspectivas de recuperação da área minerada se referem ao plantio de 

vegetação com espécies nativas no depósito controlado de estéril, com objetivo de recuperar 

a floresta nativa e a implantação de aterro de inerte ou de um reservatório de água na cava, 

que possuirá um volume de cerca de 140 milhões de m³. 

IMPACTO: 13. AUMENTO DA ÁREA DE AMBIENTES PROPÍCIOS À FAUNA SILVESTRE 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: benéfica 
Se trata do resultado esperado para a recuperação de áreas das 
estruturas de apoio ao empreendimento, quando a extração 
mineral chegar ao fim de sua vida útil 

Origem: direta 
É uma atividade que necessariamente deverá ser exercida pela 
empresa em sua obrigação de recuperar as áreas impactadas 

Duração: permanente 
Assume-se que a recuperação de áreas, uma vez concluída, 
deverá ser protegida e mantida por tempo indeterminado 

Escala temporal: longo prazo 

Considerando-se o tempo que se leva entre o encerramento das 
atividades produtivas e o término dos trabalhos de plantio para 
recuperação ambiental da área minerada e seu pleno 
desenvolvimento 

Escala espacial: local 
Refere-se aos locais de estruturas e instalações da VOTORANTIM 
como o depósito de estéril e áreas ocupadas pela instalação de 
britagem e benfeitorias 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 

É um impacto que se acumulará com a criação de novo habitat 
aquático na cava de extração (caso optado por esse uso futuro), 
habitat terrestre nas áreas de revegetação, além de mitigar o 
impacto visual do empreendimento quando este for desativado 

Magnitude: pequena 
Não é de grande elevada devido às dimensões relativamente 
reduzidas das estruturas de apoio à extração mineral 

Probabilidade de ocorrência: certa 
Considera-se como certa, devido a necessidade de se recuperar 
as áreas impactadas e se compensar os impactos referentes a 
perda de habitats 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
As áreas de recuperação ambiental deverão ser mantidas por 
tempo indeterminado 

Existência de requisito legal: sim 

Considerando-se as áreas de apoio como parte da recuperação de 
áreas mineradas prevista na Constituição Federal (Artigo 225 §2º), 
Decreto Federal 97.632/1969 e Normas Reguladoras de Mineração 
(NRM) 20 e 21 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

A implantação dos programas de recuperação de áreas 
degradadas objetiva minimizar ou eliminar os efeitos adversos 
decorrentes das intervenções e alterações ambientais inerentes às 
atividades do empreendimento. A recuperação de áreas 
degradadas visa proporcionar o restabelecimento de condições de 
equilíbrio e auto sustentabilidade que existiam anteriormente em 
um sistema natural e possibilitará a criação de novos habitats para 
a fauna, promovendo o retorno de diversas comunidades 
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14) Retorno da fauna às áreas recuperadas: Está diretamente relacionada à recuperação 

de áreas degradadas e a formação de novos habitats. 

IMPACTO: 14. RETORNO DA FAUNA ÀS ÁREAS RECUPERADAS 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: benéfica 
Se trata do resultado esperado para a recuperação de áreas das 
estruturas de apoio ao empreendimento, quando a extração 
mineral chegar ao fim de sua vida útil 

Origem: indireta 

Tendo em vista que é consequência da recuperação de áreas 
degradadas, uma atividade que necessariamente deverá ser 
exercida pela empresa em sua obrigação de recuperar as áreas 
impactadas 

Duração: permanente 
Assume-se que a recuperação de áreas, uma vez concluída, 
deverá ser protegida e mantida por tempo indeterminado 

Escala temporal: longo prazo 

Considerando-se o tempo que se leva entre o encerramento das 
atividades produtivas e o término dos trabalhos de plantio para 
recuperação ambiental da área minerada e seu pleno 
desenvolvimento. Apesar disso, o retorno da fauna não se dá 
imediatamente após a realização das atividades de recuperação e 
cessação das atividades minerárias. 

Escala espacial: local 
Os indivíduos que ocuparão a área recuperada provavelmente 
serão provenientes de áreas que excederão os limites locais do 
empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
É um impacto que se acumulará com a criação de novo habitat 
aquático na cava de extração (caso optado por esse uso futuro) e 
de habitat terrestre nas áreas de revegetação 

Magnitude: pequena 
Não é de grande elevada devido às dimensões relativamente 
reduzidas das estruturas de apoio à extração mineral 

Probabilidade de ocorrência: alta 
Considera-se como alta, devido a necessidade de se recuperar as 
áreas impactadas que propiciará novos habitats 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
Tendo em vista que está diretamente relacionado às atividades de 
recuperação ambiental, que por sua vez deverão ser mantidas por 
tempo indeterminado 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 
Quando da desativação do empreendimento, a recuperação das 
áreas possibilitará o retorno da fauna que eventualmente tenha 
sido afugentada pela implantação do empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 702 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

15) Geração de expectativas na comunidade: Com base no estudo de percepção ambiental 

apresentado, foi analisada a expectativa da população quanto à ampliação do 

empreendimento, especialmente no que diz respeito aos impactos sobre o meio ambiente, à 

geração de empregos, dinamização da economia local e regional e ao nível de aceitação ou 

rejeição do projeto. 

IMPACTO: 15. GERAÇÃO DE EXPECTATIVAS NA COMUNIDADE 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa e benéfica 

Uma parcela significativa dos moradores entrevistados acredita que 
haverá geração de emprego, renda e aumento na geração de 
impostos. Por outro lado, 80% dos moradores entrevistados não 
acreditam que haverá uma melhoria da qualidade de vida no bairro 
com a ampliação da mina da VOTORANTIM 

Origem: direta   

Duração: temporário 
Temporária (no período que precede a implantação, durante a 
implantação e, novamente, no período que precede a desativação) 

Escala temporal: imediato   

Escala espacial: municipal 

Embora a eventual implantação da ampliação do empreendimento 
também pode gerar expectativas em municípios vizinhos, devido à 
possibilidade de geração de empregos e novas oportunidades de 
negócios 

Cumulatividade e sinergismo: 
sinérgico 

Sinérgico com os impactos de manutenção da atividade econômica 
local, da massa monetária em circulação e de incômodo e desconforto 
ambiental (na fase de ampliação e operação), bem como com os 
impactos de redução da atividade econômica local, da massa 
monetária em circulação e da renda da população (na fase de 
desativação) 

Magnitude: pequena 

A Pesquisa de Percepção Ambiental (PPA) constatou um baixo grau 
de mobilização e participação social entre a população entrevistada e 
possibilitou verificar que há um desconhecimento sobre o projeto de 
ampliação da mina entre os moradores da AID e ADA. Além disso, 
parte da comunidade local percebe o empreendimento como gerador 
de impactos negativos, associados às detonações e vibração, ruído e 
tráfego de caminhões.  

Probabilidade de ocorrência: certa Foi constatada na Pesquisa de Percepção Ambiental 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 

O Programa de Comunicação Social (PCS) deve informar as partes 
interessadas sobre o empreendimento, seus impactos sociais e 
ambientais, além das principais alterações do projeto e suas 
implicações, de modo a facilitar um bom relacionamento entre a 
empresa e a comunidade afetada. 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Durante a realização da PPA, diante da pergunta sobre as possíveis 

mudanças decorrentes da ampliação da mina, uma parcela significativa 

dos moradores entrevistados acredita que haverá geração de emprego, 

renda e aumento na geração de impostos. Por outro lado,80% dos 

moradores entrevistados não acreditam que haverá uma melhoria da 

qualidade de vida no bairro com a ampliação da mina. O aumento do 

fluxo de caminhões é dado como certo po r60% dos moradores 

entrevistados, assim como degradação ao meio ambiente: 70% têm 

certeza que esse impacto ocorrerá. A poluição do ar é dada como certa 

em um cenário de ampliação da mina por 62% dos moradores. Cerca 

de 65% acham que será necessário o deslocamento dos moradores do 

Bairro Água Fria 
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16) Manutenção da atividade econômica e da massa monetária em circulação Local: A 

continuidade das atividades de lavra da VOTORANTIM CIMENTOS contribuirá para a geração 

de 236 empregos diretos, além disso, alguns bens e serviços são adquiridos no mercado local, 

o que estimula o surgimento, a manutenção ou a ampliação de empresas e estabelecimentos 

voltados para seu fornecimento. 

IMPACTO: 16. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA MASSA MONETÁRIA EM 
CIRCULAÇÃO 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: benéfica 
Significa a manutenção dos postos de trabalho e a relação de 
prestação de serviços que a atividade do empreendimento ajuda a 
manter 

Origem: indireta 
O empreendimento participa da economia do município com a 
geração de postos de trabalho, consumo de bens e serviços e 
geração de tributos 

Duração: temporário 
Empreendimentos com base na extração mineral são considerados 
como de vida útil finita 

Escala temporal: médio prazo 
O empreendimento se encontra atualmente em operação e sua 
continuidade manterá sua contribuição para a economia local 

Escala espacial: municipal 

Considera-se que a contribuição da VOTORANTIM para a economia 
seja sentida de forma mais intensa em uma escala 
predominantemente referente aos municípios em que se situa e sua 
circunvizinhança 

Cumulatividade e sinergismo: sinérgico 
Sinérgico em relação à manutenção da massa monetária em 
circulação  

Magnitude: pequena 
A VOTORANTIM  representa pouco se considerada a economia do 
município de Rio Branco do Sul e dos municípios vizinhos 

Probabilidade de ocorrência: média 
Trata-se da contribuição do empreendimento para a economia como 
um todo 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
Uma vez que cessem as atividades produtivas, a contribuição 
econômica do empreendimento deixará de existir 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

A continuidade de um empreendimento de grande porte em um 
pequeno município é um evento que traz implicações sociais e 
econômicas. Serão mantidos os 148 postos de trabalho que o 
empreendimento gera de forma direta. Além disso, alguns bens e 
serviços deverão ser adquiridos no mercado local, o que deverá 
estimular o surgimento, a manutenção ou a ampliação de empresas 
e estabelecimentos voltados para seu fornecimento 
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17) Incômodo e desconforto Ambiental: A operação do empreendimento gera ruídos, 

vibrações e emissões atmosféricas que são potenciais causas de incômodo e desconforto. A 

VOTORANTIM CIMENTOS realiza periodicamente o controle e monitoramento dos níveis de 

ruído e poeira. 

IMPACTO: 17. INCÔMODO E DESCONFORTO AMBIENTAL 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Se refere a transtornos para as comunidades próximas ao 
empreendimento 

Origem: direta 
A operação do empreendimento gera ruídos, vibrações e 
emissões atmosféricas que são potenciais causas de 
incômodo e desconforto 

Duração: temporário 
O incômodo e o desconforto cessam ao se interromper as 
atividades que geram as emissões que os provocam 

Escala temporal: imediato 
O incômodo e o desconforto são gerados tão logo seja 
executada uma atividade com potencial de emitir ruído, 
vibração ou poluentes atmosféricos 

Escala espacial: local 
O incômodo e o desconforto causados pela VOTORANTIM  
ficam restritos a algumas moradias situadas no entorno do 
empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: sinérgico 
É um impacto que se acumula com as alterações de 
qualidade do ar, alteração no ambiente sonoro e impacto 
visual 

Magnitude: pequena 

Apesar da VOTORANTIM  controlar as emissões com 
potencial de causar incômodo e desconforto ambiental, 
mitigando assim este impacto, a magnitude não é 
considerada baixa por já ter havido registro de 
reclamações de moradores do entorno 

Probabilidade de ocorrência: média 
Já são adotadas medidas de controle para evitar o 
incômodo e desconforto ambiental da comunidade de 
entorno 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
O incômodo cessa quando cessam as atividades do 
empreendimento 

Existência de requisito legal: sim 

Há os dispositivos que regulamentam a emissão de ruídos 
(norma ABNT NBR 10.151) e as emissões atmosféricas 
(Resolução CONAMA 003/1990) que são os potenciais 
causadores de incômodo e desconforto ambiental. as 
medições realizadas comprovam que o empreendimento 
atende às normas vigentes 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 
A adoção e melhoria constante dos programas de controle 
ambientais e de comunicação social deve minimizar a 
ocorrência desse impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 705 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

18) Risco de acidentes e atropelamentos nas estradas: A, a maior produção de calcário 

para fabricação de cimento é transportado para a fábrica através de transportador de correia 

de longa distância – TCLD. Há um risco de acidentes e atropelamentos nas estradas pelo 

transporte de agregados e filito. 

IMPACTO: 18. RISCO DE ACIDENTES E ATROPELAMENTOS NAS ESTRADAS 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: advesa 
Pela possibilidade de se colocar em risco a integridade física das 
pessoas 

Origem: direta 
Não haverá aumento no tráfego com a ampliação do 
empreendimento 

Duração: temporário 
O fluxo de veículos relacionados com o empreendimento se dá 
enquanto for mantida a produção e comercialização dos produtos 

Escala temporal: imediato 
O aumento do tráfego de veículos se dá tão logo ocorra o aumento 
da produção 

Escala espacial: local 
Por ser um impacto que ocorre ao longo dos eixos das vias de 
tráfego de veículos 

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
Se acumula com o risco de atropelamento de fauna e a 
implantação de empreendimentos privados na área de influência 
do projeto de ampliação proposto 

Magnitude: pequena 

O risco deverá ser mitigado com a adoção de medidas de controle 
tais como conscientização dos condutores e controle das 
condições de tráfego, podendo-se evitar significativamente os 
acidentes 

Probabilidade de ocorrência: baixa 
Considera-se que as medidas mitigadoras podem reduzir 
significativamente o risco de acidentes, contudo este risco não 
pode ser descartado 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: reversível 
Devido à condição de que o tráfego se reduz conforme o 
empreendimento cesse suas atividades em sua fase de 
desativação 

Existência de requisito legal: sim Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997) 

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Não haverá aumento do tráfego de veículos com a ampliação do 
empreendimento, já que não haverá aumento da escala de 
produção. Significativo.Todavia, será realizado o monitoramento do 
Volume de tráfego para verificar os riscos de ocorrerem acidentes. 
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19) Impacto visual: A paisagem será alterada devido à remoção do solo, do estéril e do 

minério, e com a ampliação do depósito controlado de estéril. A ampliação das áreas de lavra 

do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS tem por objetivo a ampliação horizontal 

das cavas e o aprofundamento do piso das Minas Saivá e Filito Itacuri, além da implantação 

das Minas Filito DCE e Argila 853. O empreendimento não é visualizado nas estradas externas 

ao empreendimento. 

IMPACTO: 19. IMPACTO VISUAL   

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
A inserção do empreendimento de mineração na paisagem tende a 
causar um contraste de degradação ambiental 

Origem: direta 
É causado diretamente pelo empreendimento ao ser observado de 
seu exterior 

Duração: temporário 
Com a desativação futura do empreendimento e o emprego de 
medidas de recuperação ambiental o impacto ambiental pode ser 
eficazmente mitigado 

Escala temporal: imediato 
O impacto ambiental se dá com a operação do empreendimento 
durante toda sua vida útil 

Escala espacial: local 
As alterações da paisagem ficam restritas aos locais de operação 
da VOTORANTIM  

Cumulatividade e sinergismo: cumulativo 
Este impacto se acumula com redução dos estoques naturais e 
com a perda de cobertura vegetal 

Magnitude: pequena 

Com a ampliação do empreendimento pode-se aumentar o raio de 
visibilidade externa do empreendimento, mas com o emprego de 
medidas de recuperação ambiental o impacto ambiental pode ser 
eficazmente mitigado 

Probabilidade de ocorrência: certa 
O empreendimento atualmente em operação já contrasta com a 
paisagem de seu entorno e causa impacto visual e este impacto se 
amplificará com a ampliação das áreas operacionais 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: irreversível 
Mesmo considerando-se os trabalhos de recuperação ambiental a 
serem realizados na desativação da extração mineral a paisagem 
ficará alterada em relação ao entorno 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Impacto circunscrito à área do empreendimento, haverá alteração 
de uso do solo, com substituição de áreas de silvicultura e de 
vegetação nativa pela ampliação da área de lavra e de depósito de 
estéril.  
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20) Redução da atividade econômica e da arrecadação tributária: Com a desativação do 

empreendimento, prevista para ocorrer após cerca de 43 anos de operação, a empresa 

deixará de adquirir bens e serviços e de contribuir com a arrecadação de diversos tributos. 

IMPACTO: 20. REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Reflete a perda da contribuição à economia que o 
empreendimento oferece 

Origem: indireta 
Significa a interrupção de contribuições diretas como a 
geração de postos de trabalho e o consumo de bens e 
serviços pela VOTORANTIM 

Duração: permanente 
Este impacto diz respeito à desativação do 
empreendimento, que possui caráter permanente 

Escala temporal: médio prazo 

A contribuição à economia deve cessar tão logo se 
encerrem as atividades do empreendimento, mas as 
oportunidades geradas durante a operação do 
empreendimento que se referem aos bens e serviços 
podem não ser encerradas imediatamente 

Escala espacial: municipal 
Considera-se a mesma escala espacial para a contribuição 
à economia atribuída ao empreendimento 

Cumulatividade e sinergismo: sinérgico 
Sinérgico com relação à redução de emprego e renda da 
população 

Magnitude: pequena 
Considera-se que a contribuição do empreendimento para 
as economias dos municípios circunvizinhos seja pequena 

Probabilidade de ocorrência: certa 
Diz respeito à futura desativação da pedreira, tida como 
certa 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: irreversível 
Considera-se que a desativação do empreendimento se 
dará pelo exaurimento de sua viabilidade técnica e 
econômica, em caráter irreversível 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Com a desmobilização da unidade de extração e 
beneficiamento da VOTORANTIM, a empresa deixará de 
adquirir bens e serviços e de contribuir com a arrecadação 
de diversos tributos 
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21) Redução do emprego e renda da população: Com a desativação do empreendimento, 

prevista para ocorrer após cerca de 43 anos de operação, necessariamente a VOTORANTIM 

CIMENTOS deixará de manter os empregos relacionados de suas atividades produtivas, 

acarretando numa perda futura estimada 236 postos de trabalho diretos, além de empregos 

indiretos, o que reduzirá a quantidade de postos de trabalho e a renda da população. 

IMPACTO: 21. REDUÇÃO DO EMPREGO E RENDA DA POPULAÇÃO 

CRITÉRIO JUSTIFICATIVA 

Expressão: adversa 
Reflete as consequências da desmobilização da mão de 
obra quando encerradas as atividades da VOTORANTIM 

Origem: direta Diretamente relacionado com a dispensa de mão de obra 

Duração: permanente 
Este impacto diz respeito à desativação do 
empreendimento, que possui caráter permanente 

Escala temporal: imediato 
Ocorrerá tão logo cessarem as atividades, com a dispensa 
de mão de obra 

Escala espacial: local 
Perda estimada de 148 postos de trabalho diretos, o que 
reduzirá o emprego e renda da população local 

Cumulatividade e sinergismo: sinérgico 
Sinérgico com relação à redução de atividade econômica 
local 

Magnitude: pequena 

Pois refletirá na redução da arrecadação tributária e 
redução da atividade econômica no município, mas o 
município deverá buscar novas alternativas para 
diversificação das atividades econômicas 

Probabilidade de ocorrência: certa 
Diz respeito à futura desativação da pedreira, tida como 
certa 

Severidade: baixa   

Reversibilidade: irreversível 
Considera-se que a desativação do empreendimento se 
dará pelo exaurimento de sua viabilidade técnica e 
econômica, em caráter irreversível 

Existência de requisito legal: não   

Importância: pequena   

Aspectos qualitativos: 

Ao se atingir sua fase de desativação o empreendimento 
necessariamente deixará de manter os empregos 
relacionados de suas atividades produtivas, acarretando 
numa perda futura estimada 90 postos de trabalho diretos.  
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CAPÍTULO 7 

 

ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

 

 

De acordo com as premissas contidas na Resolução CONAMA 001/86 e na literatura 

especializada que versa sobre a definição das áreas de influência em estudos ambientais 

(MULLER-PLANTENBERG e AB’SÁBER, 1994; SANTOS, 2004; SÁNCHEZ, 2013 e CAIXETA 

et al., 2007, entre outros), a delimitação das áreas de influência de um empreendimento 

potencialmente impactante deve ser vista como produto direto dos levantamentos e análises 

que definem o diagnóstico ambiental do estudo e os impactos ambientais decorrentes da 

implantação de um empreendimento, no caso a ampliação das Minas Saivá e Filito Itacuri, 

implantação das Minas Filito DCE e Argila 853 e ampliação do Depósito Controlado de Estéril 

da VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco do Sul. 

O diagnóstico ambiental é uma etapa essencial do EIA, pois a conjunção de informações dos 

meios físico, biótico e antrópico fundamentarão as etapas seguintes de análise de impactos e 

de formulação de medidas mitigadoras. A amplitude de cada impacto pode ser mais ou menos 

acentuada dependendo do meio enfocado (físico, biótico ou antrópico) de acordo com as 

características de cada projeto. Portanto, as proposições dadas pela equipe multidisciplinar 

são um dos pilares fundamentais para a delimitação das áreas de influência, definindo uma 

área geográfica na qual se dará o alcance dos impactos estudados. Ressalta-se que a 

delimitação das áreas de influência de um empreendimento potencialmente impactante é 

considerada por muitos autores como uma das tarefas mais difíceis e complexas na 

elaboração de um EIA (CAIXETA et al. 2007 apud PHILLIP JR.; MAGLIO, 2005). 

Sánchez (2006) assinala que “é somente depois da previsão de impactos que se pode tirar 

alguma conclusão sobre a área de influência do projeto (...). A análise dos impactos identifica, 

prevê a magnitude e avalia a importância dos impactos decorrentes da proposta inicial da área 

de estudo. Faz parte de toda boa análise indicar e informar qual é o alcance geográfico dos 

impactos, que é uma das características usadas para descrevê-los, e, eventualmente, para 

discutir sua significância (...)”. 

A delimitação das áreas de influência deve ser baseada, além dos estudos e levantamentos 

do diagnóstico ambiental e avaliação dos impactos, na determinação de escalas espaciais e 

temporais. A definição de escalas espaciais (área geográfica) e escalas temporais (duração) 

devem ser consideradas como critério básico para definição das áreas de influência do estudo, 

desde a escolha da área de estudo, para realização dos estudos iniciais (diagnóstico 

ambiental e previsão e avaliação dos impactos), que pode determinar a qualidade dos estudos 

e dos levantamentos primários que influenciarão sobremaneira na determinação dos impactos 

e seu alcance que resultarão nas delimitações das áreas de influência do projeto (CAIXETA 

et al., 2007). 

Usualmente tem-se adotado como unidade de análise para as áreas de influência a bacia 

hidrográfica, pois é reconhecida como unidade de planejamento universal, com recorte 
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espacial extremamente concreto. A bacia hidrográfica constitui um sistema natural bem 

delimitado, drenado por um coletor principal e seus afluentes, onde acontecem interações 

sistêmicas entre matéria e energia, principalmente físicas (rocha, relevo, solo, água, etc.), 

passíveis de integração e interpretação. A bacia hidrográfica geralmente tem um limite nítido 

no terreno – o divisor de águas, que constitui uma linha que pode ser identificada e demarcada. 

Em termos ambientais, é a unidade ecossistêmica e hidrogeomorfológica que melhor reflete 

os impactos das interferências antrópicas, seja na ocupação de terras com objetivos de 

extração de recursos naturais ou mesmo pela sua utilização na agricultura ou no processo de 

urbanização. 

Não há dúvida sobre a aceitação da adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise, 

tanto no âmbito acadêmico quanto técnico e mesmo legal (Resolução CONAMA 01/86, 

artigo 5º). No entanto, para diversos impactos, a utilização da bacia hidrográfica pode-se 

mostrar insatisfatória dependendo do meio enfocado. 

Muitos processos naturais não têm a bacia hidrográfica como limite, como os processos físicos 

de dispersão de poluentes atmosféricos e de propagação de ruídos e de vibrações, além da 

contaminação de águas subterrâneas. Tampouco os processos ecológicos relevantes em 

termos de ecossistemas terrestres têm a bacia hidrográfica como limite, especialmente bacias 

de primeira ou segunda ordem. 

Mencione-se também, conforme Santos (2004), que “trabalhar com área de bacia hidrográfica 

traz ainda outro impasse, de ordem técnica, que não pode ser desconsiderado: os dados 

socioeconômicos, censitários, de infraestrutura e estatísticos no Brasil estão disponíveis por 

município, que frequentemente não obedecem aos limites de bacias hidrográficas”. 

Para a adoção de uma área de influência que possa englobar os impactos de cada aspecto 

ambiental, para cada área do diagnóstico (físico, biótico e antrópico) adotou-se a solução, 

após verificar as áreas uma por uma, em agrupá-las em unidades espaciais que pudessem 

abranger toda extensão dos impactos ambientais. Para o meio natural, a adoção da bacia 

hidrográfica foi mais aceitável, já para o meio antrópico, o limite territorial político tornou-se a 

unidade de análise recomendada. 

Como salientado, após a elaboração do diagnóstico e conclusão da análise dos impactos 

ambientais e suas áreas de abrangência geográfica, foram demarcadas as áreas de influência 

para o projeto ambiental de ampliação das áreas de lavra e depósito controlado de estéril da 

VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco do Sul. Não obstante a dificuldade de traçar limites 

precisos acerca da abrangência dos impactos gerados pelo empreendimento e agrupá-los em 

um limite geográfico na qual abarque as várias temáticas envolvidas, esses foram pautados 

em três diferentes delimitações e meios envolvidos, contemplando os seguintes níveis de 

análise: 

1 - área diretamente afetada (ADA); 

2 - área de influência direta (AID); 

3 - área de influência indireta (AII). 

Essencialmente, área de influência ambiental de um projeto ou empreendimento é definida 

como o espaço físico, biótico e socioeconômico, suscetível a sofrer alterações em 

consequência da sua implantação, manutenção, operação, ampliação, em toda vida útil e até 

após a sua desativação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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A concepção adotada permitiu que, dentro de cada setor temático estudado, as áreas de 

influência fossem em alguns casos específicas ou agrupadas, uma vez que a abrangência do 

empreendimento poderia levar a uma dispersão desnecessária de esforços, pois algumas 

informações poderiam ser importantes para um determinado estudo temático, porém, 

desnecessárias para outro. Exemplificando para melhor entendimento, pode-se dizer que, ao 

passo que os estudos antrópicos têm compromisso com as divisas territoriais, o mesmo não 

ocorre no âmbito dos meios físico e biótico, regidos e controlados por fronteiras e limites 

naturais. Cada impacto, dependendo do fator ambiental envolvido que modifica, atinge certa 

área de incidência. O limite final das áreas de influência em sua totalidade, então, será a 

envoltória de todas as áreas envolvidas no estudo. Seguindo esta definição, com base no 

diagnóstico ambiental e na definição dos impactos, as áreas de influências específicas foram 

definidas conforme as seguintes diretrizes: 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é definida como a soma das áreas que sofrerão 

intervenção direta em qualquer uma das etapas do ciclo de vida do empreendimento. No caso 

do empreendimento em questão, esta totalizará 223,47 ha das cavas das Minas Saivá, Filito 

Itacuri, Filito DCE e Argila 853 e 125,48 ha de depósito de estéril, além da área de apoio a 

mineração (beneficiamento, oficina, pátios) de 21,95 ha. 

 

A Área de Influência Direta (AID) é definida como aquela onde poderão ser detectados os 

impactos diretos do empreendimento. Impactos diretos, por sua vez, são aqueles que 

decorrem das atividades ou ações realizadas pelo empreendedor ou empresas por ele 

contratadas, ou que por eles possam ser controladas. A área de influência direta foi delimitada 

considerando os aspectos ligados a cada meio relacionado. 

Assim, para área de influência direta para os meios físico e biótico, concluiu-se que pode ser 

adequadamente representada como a unidade de análise a bacia hidrográfica e foi 

considerada a mesma delimitação da área de estudo, os divisores de água, sobretudo nos 

cursos d’água de primeira e segunda ordens, afluentes do rio Abaixo, que drenam a área 

destinada a ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS. Nesta área, os 

principais aspectos relacionados aos impactos levantados estão englobados, exceção feita à 

área abrangida pelo território de deslocamento de fauna e ruídos que ultrapassa a área eleita 

como de influência direta. No entanto, para estas situações específicas, considerações foram 

feitas no diagnóstico que trata de cada tema elencado. 

Para área de influência direta (AID) no que se refere ao meio antrópico, concluiu-se que 

corresponde ao território do município de Rio Branco do Sul, com área de 812,3 km² (IBGE, 

2020), levando em consideração os impactos ligados ao uso de solo, geração de emprego e 

renda, recolhimento de impostos e contribuições, pressão sobre a infraestrutura e serviços 

públicos, conforme a análise de impactos apresentada no capítulo precedente. 

Para os levantamentos arqueológicos interventivos a Área de Influência Direta - AID 

caracteriza-se por um envoltório de 250m em torno da Área Diretamente Afetada – ADA.  

A Área de Influência Indireta (AII) é entendida como aquela onde poderão ser notados os 

impactos indiretos do empreendimento. Impactos indiretos são aqueles que decorrem de um 

impacto direto causado pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ou terceira 

ordem. Os impactos indiretos são mais difusos do que os diretos e se manifestam em áreas 

geográficas mais abrangentes, porém tais impactos, de um modo geral, tendem a ser de 
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menor intensidade. Nesta área, os processos naturais ou sociais ou os recursos afetados 

indiretamente pelo empreendimento também sofrem grande influência de outros fatores não 

relacionados ao empreendimento. Assim, para os meios físico e biótico definiu-se como AII a 

parte da bacia hidrográfica do do Rio Abaixo, a jusante da área urbana de Rio Branco do Sul, 

drenando a área de estudo até atingir a represa de Santa Cruz. Para o meio antrópico, os 

impactos sociais e econômicos ocorrerão essencialmente no âmbito do território abrangido 

pela Região Metropolitana de Curitiba – RMC, especialmente em sua porção norte. 

Desta forma, na FIGURA 7.1 é apresentada a delimitação da ADA para os meios físico, biótico 

e antrópico, na FIGURA 7.2 consta o mapa da AID e AII para o meio antrópico e na FIGURA 

7.3 se tem a AID e AII para os meios físico e biótico. 
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CAPÍTULO 8 

 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

A extração e o beneficiamento dos minérios e deposição de estéril se relacionam com diversos 

impactos ambientais, conforme avaliado nesse EIA. A severidade destes impactos 

remanescentes pode ser mitigada através da adoção de uma série de medidas visando sua 

atenuação ou redução.  

A maioria destas medidas mitigadoras, descritas a seguir, na seção 8.1, desse Plano de 

Gestão Ambiental, constitui hoje em dia um conjunto de boas práticas de gestão largamente 

adotadas por diversos segmentos da indústria extrativa mineral. Seu emprego é relativamente 

simples, além de se tratar de medidas tecnicamente exequíveis e economicamente viáveis, 

cujo sucesso depende basicamente da aplicação dos conceitos de proteção ambiental por 

parte da empresa e da adoção de procedimentos internos para garantir a execução das 

medidas propostas. 

Os programas relacionados aos aspectos e impactos socioambientais são apresentados na 

seção 8.2 e as propostas de compensação ambiental são apresentadas na seção 8.3. Na 

seção 8.4 constam as recomendações de monitoramento ambiental para o empreendimento 

que, se adotadas, permitirão constatar se os impactos causados pelo empreendimento 

permaneceram dentro do previsto neste EIA e também servirão para alertar a gerência de 

operações sobre a necessidade de ações corretivas.  

Por outro lado, muitos dos impactos negativos gerados pelo empreendimento são tidos como 

temporários e deverão cessar quando da desativação do empreendimento, no entanto, 

também há alguns impactos que podem perdurar caso não sejam tomadas medidas 

corretivas. Desta forma, uma série de procedimentos de recuperação ambiental é descrita na 

seção 8.5. 

O conjunto de medidas de gestão ambiental recomendado é apresentado na FIGURA 8.1. 

Cada programa proposto está correlacionado aos impactos ambientais identificados e 

analisados no EIA. Naturalmente, há medidas que se aplicam a mais de um impacto. O quadro 

também permite verificar que há pelo menos uma medida proposta para cada impacto 

ambiental identificado. 
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QUADRO 8.1 

CORRELAÇÃO DOS IMPACTOS IDENTIFICADOS COM OS PROGRAMAS PROPOSTOS 
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8.1. PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Neste item são descritos os programas de controle e de mitigação dos efeitos e impactos 

ambientais gerados na ampliação da extração de calcário, diabásio e filito nas Minas Saivá e 

Filito Itacuri e implantação das Minas Filito DCE e Argila 853, para fabricação de cimento, 

produção de agregados para uso na construção civil, areia para argamassa e de corretivo 

agrícola, além da ampliação do Depósito Controlado de Estéril, nas poligonais dos processos 

ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e 

ANM 816.327/1968, que estão compreendidas na propriedade da empresa, no município de 

Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. 

A partir da identificação dos efeitos decorrentes das atividades de extração e beneficiamento, 

bem como de disposição de estéril e seus impactos associados, são apresentadas a seguir 

as medidas mitigadoras a serem adotadas pela VOTORANTIM CIMENTOS, com a finalidade 

de minimizar os impactos ambientais gerados em decorrência das atividades minerárias, de 

forma a permitir o seu desenvolvimento dentro das normas legais vigentes. Dentre as 

principais medidas mitigadoras que compõem o Plano de Controle Ambiental a serem 

adotadas pela VOTORANTIM CIMENTOS, destacam-se os seguintes programas: 

1. Controle das operações; 

2. Prevenção da poluição das águas; 

3. Controle do rebaixamento do lençol freático; 

4. Prevenção da poluição do ar; 

5. Prevenção da poluição do solo; 

6. Controle na emissão de ruídos e de vibração; 

7. Acompanhamento da supressão vegetal 

8. Afugentamento e resgate da fauna 

Cada Programa de Controle Ambiental é apresentado de forma detalhada, a seguir. 

8.1.1. Controle das atividades operacionais 

O plano de desenvolvimento das atividades de lavra de calcário, diabásio e filito, destinados 

à fabricação de cimentos e produção de agregados para uso na construção civil, areia para 

argamassa e corretivo agrícola e disposição de estéril, considera como premissa básica a 

oferta pela VOTORANTIM CIMENTOS de condições adequadas de segurança e higiene 

ocupacional para seus funcionários e colaboradores, o atendimento às normas legais 

vigentes, a recuperação de áreas, bem como a ponderação entre a maximização das reservas 

e a minimização das intervenções ambientais.  

8.1.1.1. Subprograma de atendimento aos parâmetros geotécnicos 

O monitoramento geotécnico consistirá no controle de deslocamentos verticais (recalques) e 

horizontais por meio instalação de marcos superficiais na Mina Saivá, nos taludes que não 

serão afetados por avanços imediatos da lavra. 

Marco superficial é um elemento pré-moldado com um pino de metal engastado na face 

superior, instalado na superfície do talude, das minas ou do Depósito Controlado de Estéril, 
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conforme apresentado na FIGURA 8.1.1.1. Acompanhando seu deslocamento sabe-se da 

movimentação da superfície naquele ponto. 

 

 
FIGURA 8.1.1.1 – Esquema ilustrativo de um marco superficial 

 

O levantamento topográfico de cota e das suas coordenadas pode ser feito com teodolito, 

nível de precisão, estação total ou equipamento GPS geodésico, com periodicidade semanal. 

O deslocamento vertical ou recalque é a diferença entre os valores da cota atual e inicial 

(recalque total) ou entre os valores da cota atual e a da última leitura (recalque parcial). O 

deslocamento horizontal é calculado com as leituras das coordenadas Leste e Norte. A 

velocidade de deslocamento é a razão entre um deslocamento parcial e o número de dias 

transcorridos entre duas leituras. 

Tem-se como referência valores característicos de deslocamento e velocidades de 

deslocamento para diferentes graus de risco, conforme o QUADRO 8.1.1.1, extraída da norma 

NBR-11682:1991, Estabilidade de encostas. 

 

QUADRO 8.1.1.1 

MOVIMENTOS DE MASSA PARA MACIÇOS DE SOLO 

GRAU DE RISCO 

DESLOCAMENTO CARACTERÍSTICO 

(cm) 

VELOCIDADE CARACTERÍSTICA MÉDIA 

(mm/dia) 

HORIZONTAL VERTICAL HORIZONTAL VERTICAL 

alto > 20 > 10 > 20 > 20 

médio 5 a 20 2 a 10 1 a 20 1 a 20 

baixo < 5 < 2 < 1 < 1 

Fonte: ABNT, 1991 

 

No QUADRO 8.1.1.2 são apresentados os parâmetros geométricos utilizados na lavra da Mina 

Saivá. 

 

50 cm

5
0

 c
m

150 mm

50 cm

1
0

 c
m

3
0

 c
m

5
0

 c
m

SOLO COMPACTADO

PINO DE METAL

50 cm

5
0
 c

m

150 mm

50 cm

1
0
 c

m
3
0
 c

m
5
0
 c

m

SOLO COMPACTADO

PINO DE METAL



PROMINER
PROJETOS  LTDA 720 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

QUADRO 8.1.1.2 

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DA LAVRA ADOTADOS NA MINA SAIVÁ 

PARÂMETRO VALOR 

Altura das bancadas operacionais 15 m 

Altura das bancadas finais 30 m 

Largura mínima das bermas 5 m 

Ângulo da face dos taludes em rocha 70° a 80° 

Ângulo da face dos taludes em solo e filito 40 a 60° 

Largura mínima de rampas 12 m 

Máxima declividade de rampas 10% 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

 

Foi realizado um estudo detalhado sobre a estabilidade dos taludes da mina de calcário Saivá, 

apresentado no Capítulo 4, onde foram constados setores com suscetibilidade a ocorrência 

de escorregamentos planares. Nestes setores serão realizadas mudanças das inclinações dos 

taludes para garantir estabilidade e instalação de marco superficial visando garantir a 

segurança geotécnica do maciço e a prevenção de acidentes na mina. 

Para o controle geotécnico dos taludes do depósito de estéril, este deverá ser realizado de 

modo integrado com o controle do sistema de drenagem de águas pluviais, visto que um dos 

grandes problemas de estabilidade de taludes em solo é a ausência do sistema de drenagem 

de águas pluviais, que provoca a formação de processos erosivos e assoreamento de 

drenagens. Esse controle geotécnico dos taludes em solo está previsto no item a seguir. 

No QUADRO 8.1.1.3 são apresentados os parâmetros geométricos que deverão ser adotados 

na construção dos depósitos de estéril e que são atualmente utilizados na Mina Saivá. 

QUADRO 8.1.1.3 

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DO DEPÓSITO DE ESTÉRIL DA MINA SAIVÁ 

PARÂMETRO VALOR 

Altura de bancada 15 m 

Inclinação de talude 35° 

Largura da berma 8 m 

Inclinação máxima dos acessos 10% 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 

8.1.1.2. Subprograma de controle de ultralançamentos 

As medidas de controle para evitar ultralançamentos na detonação se referem à aplicação de 

um plano de fogo adequado e às boas práticas de detonação. O local da detonação deve ser 

previamente inspecionado visando à verificação de possíveis desvios na furação. Constatada 

a presença de rochas soltas, estas devem ser removidas das bancadas onde se dará o 

desmonte. 

Para evitar “fogachos”, um dos grandes causadores de ultralançamentos, a VOTORANTIM 

CIMENTOS utilizará rompedores hidráulicos para a cominuição dos blocos rochosos. 
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8.1.1.3. Subprograma de manutenção do sistema viário existente e futuro 

Segundo Baesso (2003), o termo manutenção pode ser definido como amplo conjunto de 

atividades destinadas a assegurar um transporte seguro, econômico e confortável em uma 

estrada. Uma das finalidades primordiais da manutenção é evitar, ao máximo possível, a perda 

desnecessária do capital já investido, mediante a proteção física da estrutura básica e da 

superfície de rolamento da estrada. A manutenção deve evitar a deterioração precoce da 

estrutura das estradas e, por conseguinte, a necessidade de serviços de reconstrução. 

Incluem-se nesta definição, as atividades de manutenção corretiva rotineira e preventiva 

periódica. 

 Manutenção corretiva rotineira 

Conjunto de operações normalmente executadas uma ou mais vezes a cada ano e que tem 

como objetivo manter todos os elementos da estrada, com o mínimo possível de alterações, 

com as mesmas características e condições que apresentavam logo após sua construção ou 

recuperação. Constituem-se exemplos de atividade de manutenção rotineira nas estradas os 

reparos localizados ou defeitos na pista de rolamento, as roçadas e limpeza de dispositivos 

de drenagem superficial. 

 Manutenção preventiva periódica 

Conjunto de operações que normalmente são executadas com intuito de evitar o surgimento 

ou agravamento dos defeitos, preservar as características superficiais, a integridade estrutural 

e, consequentemente, a serventia da rodovia. Inclui-se nessa atividade, os serviços 

relacionados à re-execução total ou parcial da camada de revestimento primário. 

 Reconstrução 

Renovação completa dos padrões de serviço da estrada. Pode envolver o alargamento de 

uma plataforma de uma estrada, a relocação de parte do seu traçado com intuito de 

proporcionar melhores condições de segurança aos usuários ou ainda a execução de reforço 

das condições estruturais do seu pavimento. O objetivo é elevar sua capacidade operacional. 

A execução de um ou mais bueiros em determinada estrada é uma atividade que pode 

igualmente ser enquadrada como um serviço de reconstrução. Por outro lado, existem 

algumas atividades onde tais conceitos não se mostram suficientemente claros. Nesses 

casos, podem ser enquadradas aquelas onde alguma melhoria está sendo agregada à 

estrada. Instalar um novo dispositivo de sinalização, promover a troca de um tubo de um bueiro 

ou implementar o aumento da capacidade de vazão de uma obra de arte corrente com sua 

substituição por um que apresente diâmetro de maior calibre são atividades habitualmente 

consideradas de serviços de manutenção. 

 Drenagem do sistema viário 

Um adequado sistema de drenagem constitui-se no aspecto tão ou mais importante, em 

projetos visando implantação de melhoramentos em estradas de terra, do que o próprio 

revestimento da pista de rolamento. Uma estrada de terra revestida e não contemplada com 

apropriados dispositivos de drenagem estará com sua plataforma seriamente comprometida 

na primeira chuva que ocorrer. Em se tratando de acessos em áreas minerárias, essa questão 
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ganha particular importância, visto que na maioria dos casos são construídos sobre depósitos 

de estéril e áreas afins, e no caso de uma drenagem inadequada, a própria estabilidade dos 

taludes será comprometida, além da trafegabilidade. 

De forma prática, pode-se resumir os princípios básicos mais importantes a serem adotados, 

visando a obtenção de uma boa drenagem para as estradas não pavimentadas, da seguinte 

forma: 

 Desenvolver, tanto quanto possível, traçados próximos aos divisores de água; 

 Remover das pistas toda a água sem danificar a estrada ou sua estrutura, o mais 

rapidamente possível; 

 Reduzir a velocidade da água, bem como a distância que esta deve percorrer; 

 Utilizar-se de drenagens transversais, onde necessário; 

 Adotar tanto quanto possível plataforma cujas larguras e altura dos cortes e aterros 

produzam um mínimo de perturbações; 

 Manter ao máximo a vegetação natural dos cortes e aterros, entre outras áreas 

sensíveis a processos erosivos. 

A conformação ideal da pista de rolamento, para trechos retilíneos, deve ser como o 

observado na seção transversal apresentada na FIGURA 8.1.1.2 O abaulamento deve ser 

simétrico e proporcionar uma inclinação de aproximadamente 4% para cada um dos lados da 

pista de rolamento.  

 

 

FIGURA 8.1.1.2 – Seção transversal de pista de rolamento em trecho 

retilíneo. 
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Na faixa lateral são realizadas as obras de drenagem, dado que o abaulamento proporcionará 

o escoamento da água de chuva para as laterais da pista. A ausência de abaulamento nas 

pistas provoca poças e de água e lama nas pistas de rolamento, o que dificulta o tráfego.  

Nos segmentos curvilíneos dos acessos, bem como nos acessos sobre bancadas o 

abaulamento dá lugar a uma inclinação única da pista, tendendo à face interna da curva ou 

do talude, como mostra a seção transversal para trechos curvilíneos na FIGURA 8.1.1.3.  

 

FIGURA 8.1.1.3 – Seção transversal de pista de rolamento em 

trecho curvilíneo. 

 

Nos trechos curvilíneos a inclinação da pista varia de acordo com o raio da curva, e deve se 

dar mais atenção às obras de drenagem na faixa lateral em cota mais inferior, pois é para 

onde a água de chuva escoa. A fim de garantir o desempenho adequado do sistema de 

drenagem, deve-se prever ainda uma declividade longitudinal do conjunto da pista de 

rolamento e canaleta de drenagem, usualmente entre 3% a 5%. 

Na FIGURA 8.1.1.4 é apresentada em detalhe a seção transversal esquemática da sarjeta 

utilizada para drenagem das vias de acesso. 

 

 

FIGURA 8.1.1.4 – Seção transversal esquemática 

de sarjeta. 
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Em cada saída de fluxo de água do sistema de drenagem dos acessos para o sistema de 

drenagem natural, é prevista a implantação de uma caixa de decantação para a contenção de 

partículas sólidas carregadas pela água pluvial, conforme já abordado anteriormente. 

8.1.1.4. Subprograma de controle de tráfego de veículos 

Conforme descrito no capítulo de previsão de impactos, os principais impactos previstos 

relativos ao tráfego de veículos foram a deterioração do ambiente sonoro, deterioração da 

qualidade do ar e incômodo e desconforto ambiental das comunidades situadas na rota de 

escoamento do minério (filito, agregados e areia para argamassa).  

No segundo semestre de 2020, foi realizado o Monitoramento da Fauna Atropelada, em 

trechos da Estrada Rio Branco/Serro Azul, Estrada Rural do Curriola ou Rio Abaixo (via não 

pavimentada), Estrada Calcário e Rodovia Gertrudes Manguer da Rosa (vias pavimentadas) 

e verificou uma taxa de atropelamento muito baixa nessas rodovias (item 5.4.5). 

De forma preventiva, o Programa de Controle de Tráfego de Veículos tem como objetivo 

reduzir ao máximo os impactos nos bairros vizinhos ao empreendimento, por onde trafegam 

os veículos que transportam os produtos da VOTORANTIM CIMENTOS. 

Como medidas mitigadoras aos impactos previstos decorrentes do tráfego de veículos, a 

VOTORANTIM CIMENTOS continuará realizando o Programa de Controle de Tráfego, no qual 

são destacadas as seguintes ações: 

 Manutenção e conservação das vias internas do empreendimento utilizadas pelos 

veículos da empresa, de forma a garantir o bom estado de conservação, de forma a 

possibilitar o tráfego seguro de veículos; 

 Implantação de procedimento para avaliação periódica do desempenho dos motoristas 

contratados diretamente pela VOTORANTIM CIMENTOS, capacitando continuamente 

os técnicos envolvidos nos setores de transporte e segurança; 

 Implantação de sistema de registros de acidentes e atropelamento de pessoas e de 

fauna nas vias internas do empreendimento; 

 Vistoria e pesagem de caminhões na entrada e saída da VOTORANTIM CIMENTOS, 

com apresentação dos registros efetuados; 

 Implantação do Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota 

quanto à Emissão de Fumaça Preta, atendendo os termos da Portaria IBAMA nº 85 de 

17 de outubro de 1996; 

 Continuidade da aspersão do trecho pavimentado junto à Estrada Rural do Curriola ou 

Rio Abaixo (via não pavimentada); 

 Continuidade dos trabalhos de lavagem de brita e enlonamento dos caminhões na 

expedição dos produtos;  

 Continuidade da sinalização das vias de acesso na área do empreendimento (entre 

mina e área de disposição de estéril, mina e beneficiamento e expedição etc.); 
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A sinalização das vias de acesso internas a serem abertas será composta por placas de 

trânsito semelhantes às encontradas nas vias públicas e que já são utilizadas nas vias 

existentes no empreendimento, o que proporcionará fácil identificação e entendimento destas 

por qualquer motorista ou pedestre. 

Com a implantação de placas sugeridas nas FIGURAS 8.1.1.4 a 8.1.16, objetiva-se controlar 

a velocidade dos veículos, o tráfego de pedestres e caminhões, a definição de sentido de 

tráfego, paradas obrigatórias e identificar áreas susceptíveis a desmoronamentos, a exemplo 

do que ocorre nas vias de acesso existentes no empreendimento. 

 

   
FIGURA 8.1.1.4.2 – Modelo 
de placa de limite de 
velocidade. 

FIGURA 8.1.1.4.3 – Modelo de 
placa de proibição de tráfego de 
caminhões. 

 

 

FIGURA 8.1.1.4.4 – Modelo de 
placa de definição de sentido do 
tráfego. 

 

   

FIGURA 8.1.1.4.5 – Modelo 
de placa de parada 
obrigatória. 

FIGURA 8.1.1.4.6 – Modelo de 
placa de regulamentação do 
tráfego de pedestres. 

FIGURA 8.1.1.4.7 – Placa para 
locais com possibilidade de 
ocorrência de desmoronamento. 

 

 

As FOTOS 8.1.1.4.1 a 8.1.1.4.6 apresentam exemplo de placas de sinalização utilizadas pela 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

km/h

20

PARE
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FOTO 8.1.1.4.1 – Exemplo de placa de 
sinalização de limite de velocidade e direção. 

FOTO 8.1.1.4.2 – Exemplo de placa de 
sinalização de pare. 

 

  

FOTO 8.1.1.4.3 – Exemplo de placa de 
sinalização específica de aviso de circulação de 
maquinas e veículos pesados. 

 

FOTO 8.1.1.4.4 – Exemplo de placa de 
sinalização instalada em área de lavra. 

  

FOTO 8.1.1.4.5 – Exemplo de placa de 
sinalização de travessia de pedestre. 

FOTO 8.1.1.4.6 – Exemplo de placa de 
sinalização alertando sobre distância segura 
entre veículos circulando no empreendimento. 
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Continuarão sendo adotados dois indicadores ambientais, um interno e um externo, para a 

avaliação do programa: 

 Interno: Quantidade de acidentes nas vias internas de circulação do projeto; 

 Externo: Quantidade de reclamações da população em relação à setores utilizados 

pela VOTORANTIM CIMENTOS no escoamento dos minérios de filito, agregados e 

dolomito (acidentes, ruídos, aumento de tráfego, condições de sinalização, poeira e 

etc.). 

Todas as informações (causas, local, horário etc.) sobre os acidentes e reclamações dos 

moradores deverão ser registrados em planilhas próprias, cujos resultados serão 

contemplados em um relatório anual, e encaminhados ao órgão ambiental competente, por 

ocasião da renovação da licença de operação do empreendimento.  

Quaisquer irregularidades observadas deverão ser sanadas. A avaliação e o 

acompanhamento dos resultados do programa serão realizados após a análise desses 

indicadores.  

O programa deverá ser executado durante todos os anos de operação do empreendimento. 

8.1.2. Prevenção da poluição das águas 

Alterações da qualidade das águas podem ocorrer desde o carreamento de sedimentos na 

drenagem de águas pluviais, a potencial contaminação por efluentes sanitários e industriais, 

sendo que cada um possui características próprias e demandam sistemas distintos de 

controle. 

Nas áreas de lavra e de disposição de estéril, o controle sobre a qualidade das águas ocorre 

com as bacias de decantação provisórias, escavadas em solo em pontos mais baixos, e 

implantação e manutenção de sistemas de canaletas de drenagem que direcionem a 

drenagem pluvial para as bacias de decantação.  

Nos pés dos taludes e nas margens dos acessos há implantadas canaletas de drenagem 

escavadas em solo, que disciplinam as águas pluviais para pontos de acúmulo e captação. 

Os efluentes sanitários são tratados no sistema de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, 

já os efluentes líquidos gerados na oficina mecânica e no lavador de máquinas e veículos são 

direcionados a caixas separadoras de óleos e graxas. 

Os óleos usados gerados na área de manutenção de veículos e equipamentos são 

armazenados temporariamente, para posteriormente serem recolhidos por empresa de 

rerrefino. 

Para verificação da eficiência das ações de controle propostas nesse plano, deverão ser 

executados os Monitoramentos da Qualidade das Águas e Efluentes, dos sistemas de 

drenagem e da estabilidade geotécnica. 

8.1.2.1. Subprograma de controle de erosão e assoreamento 

O Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento - PCEA aqui proposto tem por 

objetivos e metas: 
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 Minimizar os impactos ambientais decorrentes da ampliação do empreendimento por 

meio da continuidade do controle do surgimento de focos de erosão e assoreamento 

nos taludes em solo através do disciplinamento da drenagem pluvial, de modo a 

conservar os solos, preservar o sistema hidromorfológico, a qualidade das águas dos 

corpos hídricos e garantir a manutenção dos acessos. 

 Garantir a proteção de taludes em solo da área do empreendimento, com especial 

atenção para o depósito de estéril, visando sua estabilidade. 

As práticas de caráter hídrico se referem à coleta, transporte e lançamento de águas pluviais, 

um aspecto fundamental para a estabilidade física da área assim como para a proteção dos 

recursos hídricos superficiais. 

Para tanto, devem ser identificados e caracterizados os locais naturalmente suscetíveis à 

deflagração de processos erosivos e assoreamento, como também aquelas que poderão vir 

a ocorrer em decorrência das atividades de lavra. Depois de identificado algum ponto 

suscetível à deflagração de processos erosivos devem ser apresentadas propostas para 

estabilização e monitoramento das áreas fragilizadas, de forma a prevenir ocorrências futuras.  

O PCEA deverá ser iniciado na fase de ampliação do empreendimento assim como corre 

atualmente, com a definição de equipe que o colocará em prática o planejamento das ações 

até o segundo ano de ampliação do empreendimento. Deverá ser dada continuidade no 

desenvolvimento do PCEA durante todo o período de operação e recuperação da área de 

lavra e do depósito de estéril, conforme ocorre atualmente no empreendimento. 

Assim, o programa de prevenção e controle de processos erosivos e assoreamentos de 

corpos d’água compreende uma série de medidas de projeto e operação de sistemas de 

drenagem pluvial, proteção de taludes em solo e de atendimento à parâmetros geométricos 

de operação que proporcionam um fluxo adequado das águas pluviais pela área de lavra e 

demais setores do empreendimento, garantindo que não ocorram processos de assoreamento 

ou feições erosivas que comprometam a estabilidade das estruturas do projeto, ocasionando 

impactos ambientais adversos. A seguir, são abordadas as ações que irão compor o 

Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento - PCEA. 

8.1.2.2. Manutenção do sistema de drenagem pluvial existente 

A área formada pela área de lavra de calcário da mina Saivá, a área de lavra de filito da Mina 

Filito Itacuri e o Depósito de Controlado de Estéril possuem atualmente um sistema de 

drenagem que coleta e disciplina as águas precipitadas neste locais, com objetivo de orientar 

o fluxo pluvial por meio de canaletas e desague em bacias de sedimentação para decantação 

de finos, evitando desta maneira a deflagração de processos e erosivos e consequentemente 

assoreamento dos cursos d’água que drenam a área do empreendimento. 

Atualmente na área ocupada pelo Depósito Controlado de Estéril existem implantadas bacias 

de decantação e infiltração que recebem, por canaletas de drenagem, a água pluvial que é 

direcionada para cava. O Depósito Controlado de Estéril encaminha o efluente da drenagem 

pluvial para a cava através de canaletas de drenagem escavadas nas bermas e nos acessos. 

Porém, como se encontra em cota mais elevada, no acesso ao depósito foram constituídas 

diversas bacias escavadas em solo e ligadas em série para a promoção da sedimentação dos 

sedimentos finos carreados. Há 5 bacias de sedimentação ao longo do acesso que se ligam 
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através de canaletas escavadas em solo e tratam parte da água precipitada sobre o depósito 

de estéril e da própria via (FOTOS 8.1.2.1 e 8.1.2.2). 

 

  

FOTO 8.1.2.1 – Bacia de sedimentação 
instalada no empreendimento. 

FOTO 8.1.2.2 – Bacia de sedimentação 
instalada no empreendimento. 

 

Na área de britagem há um sistema de drenagem dotado de canaletas escavadas, revestidas 

de concreto e em escada que direcionam as águas precipitadas sobre a área para bacias de 

sedimentação.  

A área de britagem possui uma grande bacia de sedimentação seguida por duas caixas de 

sedimentação conforme demonstrado nas FOTOS 8.1.2.3 a 8.1.2.5. 

 

  

FOTO 8.1.2.3 – Bacia de sedimentação 
da britagem A4. 

FOTO 8.1.2.4 – Bacia de sedimentação 
seguida por duas caixas de sedimentação. 
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FOTO 8.1.2.5 - Bacia de sedimentação 

da Britagem. 

 

 

O efluente já sedimentado é encaminhado para a bacia de sedimentação da britagem da área 

02, que recebe as águas pluviais de toda a área da britagem. A bacia de sedimentação da 

área 02 possui também um sistema SAO para conter eventuais vazamentos equipamentos. 

Esta bacia possui um sistema de recirculação e comportas em seu extravasor, pois a água 

acumulada na bacia é reutilizada nos aspersores da britagem. Em épocas de chuvas intensas, 

as comportas permanecem abertas e a água pluvial tratada é drenada por tubulação enterrada 

para uma terceira bacia de sedimentação. Esta bacia de sedimentação, localizada no acesso 

à britagem, recebe também as águas pluviais da bacia de sedimentação 05, do acesso ao 

deposito de estéril, e por estar em série com as outras bacias é denominada bacia de 

sedimentação 06. 

Da mesma forma que foram implantadas diversas bacias em série no acesso ao depósito de 

estéril, no acesso à britagem também foram implantadas 4 bacias em série.  

Após passar por todas as bacias de sedimentação, o efluente pluvial tratado é lançando na 

drenagem natural. 
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FOTO 8.1.2.6– Bacia de 

sedimentação 09 ao longo do acesso 

à britagem. 

 

O sistema de drenagem é composto por taludes em rocha implantados com uma pequena 

inclinação para o pé do talude propiciando a condução das águas pluviais para o piso da cava, 

no qual as águas pluviais são misturadas com a água proveniente do afloramento do lençol 

freático. A água do piso da cava é encaminhada para uma bacia escavada para que haja a 

sedimentação de fino e é então bombeada para um grande tanque de reservação.  

A água bombeada da cava é utilizada na aspersão da britagem, umectação dos acessos e em 

caso de chuvas intensas é lançada em drenagem natural. 
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FOTO 8.1.2.7 – Bacia de sedimentação da 
cava. 

FOTO 8.1.2.8 – Tanque de armazenamento 
de água da cava. 

 

É previsto a ampliação deste sistema de drenagem nos setores com ampliação prevista, 

objeto deste EIA, contemplando as áreas de lavra de filito, o depósito de material estéril e cava 

de calcário, conforme discorrido no próximo item.  

8.1.2.3. Ampliação do sistema de drenagem pluvial  

Semelhante ao que já ocorre, na ampliação das áreas de lavra e das áreas de depósito de 

estéril, o processo de implantação das estruturas do sistema de disciplinamento e tratamento 

de águas pluviais deve ser avaliado e adaptado concomitante aos avanços das lavras e do 

depósito de estéril, de forma a garantir o funcionamento adequado do sistema como um todo, 

tendo em vista que o processo de lavra é muito dinâmico e as áreas onde são desenvolvidas 

as atividades minerárias e de apoio sofrem alterações topográficas constantes.  

Considerando-se este fato, o projeto executivo do sistema de disciplinamento e tratamento de 

águas pluviais deverá ser elaborado ao longo do desenvolvimento das etapas de lavra, tendo 

em vista a adequada conformação à situação topográfica vigente para cada etapa. Desta 

forma, o planejamento do sistema de drenagem deverá ser validado de acordo com a situação 

topográfica existente à época de implantação e readequado onde necessário. 

Em complementação ao sistema de drenagem implantado e aquele que será expandido para 

as áreas de ampliação, foi realizado um estudo detalhado sobre a drenagem pluvial para o 

cenário final das áreas de lavra e do depósito de estéril. Este estudo está apresentado no 

ANEXO 6.4, onde consta de forma detalhada a possível configuração para os sistemas de 

drenagem na situação final do empreendimento, sujeita a alterações futuras, tendo em vista 

que, conforme já mencionado, a efetiva implantação do sistema deverá ser validada em 
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conjunto com a situação topográfica local nas épocas de implantação e ao longo do avanço 

das etapas de lavra. 

Ressalta-se que, independentemente do traçado do sistema de coleta e encaminhamento das 

águas pluviais, durante toda a vida útil do empreendimento serão mantidos o sistema de 

drenagem para que seja direcionada a água pluvial de forma eficiente durante a vida útil do 

empreendimento até atingir sua situação final.  

8.1.2.4. Ações de caráter vegetativo para proteção dos taludes em solo 

As práticas de caráter vegetativo referem-se às ações implantadas para o estabelecimento de 

um determinado tipo de cobertura vegetal (ou associação de tipos de vegetação) nas áreas 

degradadas. 

Os trabalhos de revegetação de taludes e das bermas das áreas de lavra deverão ser 

realizados à medida que as situações finais forem sendo alcançadas com as conformações 

dos ângulos, medidas das bermas e taludes e implantação do sistema completo de drenagem 

pluvial (conforme já exposto e apresentado no ANEXO 6.4), evitando assim, possíveis focos 

de erosão, o lixiviamento de partículas sólidas e aumentando a própria estabilidade dos 

taludes e das bermas, com a deflagração de processos erosivos. 

No curto prazo, os objetivos geralmente associados às práticas de caráter vegetativo 

correspondem ao emprego de medidas para (i) mitigar ou evitar o desencadeamento de 

processos erosivos nos locais em recuperação; (ii) complementar as práticas relacionadas à 

estabilidade geotécnica dessas áreas; (iii) melhorar as características físicas, químicas e 

biológicas do solo; (iv) melhorar o aspecto visual da área e (v) isolar visualmente a área de 

mineração ou a área de beneficiamento. 

Por outro lado, no médio e longo prazo, esses objetivos incluem a (i) mitigação do impacto 

visual ocasionado pelas alterações proporcionadas à paisagem local; (ii) a reintegração da 

área ao conjunto paisagístico do entorno de maneira consonante à nova forma de uso e 

ocupação proposta no plano de recuperação de áreas degradadas, de modo que as alterações 

na paisagem ocasionadas pelas atividades mineradoras sejam reincorporadas ao entorno; (iii) 

melhorar as condições de habitat para a fauna silvestre. 

No caso do empreendimento minerário da VOTORANTIM CIMENTOS, as práticas de caráter 

vegetativo deverão ser direcionadas ao revestimento vegetal especialmente nos taludes do 

depósito de estéril e áreas e áreas correlatas em solo. 

Ressalta-se que as atividades de caráter de revegetação podem ser aplicadas para a 

recuperação provisória dos taludes, ainda aos que não atingiram a configuração final 

projetada, até que se inicie novamente a exploração deste setor. 

De modo geral, recomenda-se a revegetação de taludes e bermas concomitante a formação 

do depósito de estéril. O método ascendente de disposição de estéreis permite a recuperação 

progressiva das bermas e taludes inferiores, protegendo a pilha e evitando o 

desencadeamento de processos de dinâmica superficial, como erosão e escorregamento, 

além de contribuir com a minimização dos impactos visuais. Dependendo do uso futuro da 

área, a vegetação estabelecida também poderá desempenhar funções ecológicas. 
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Deverá ser utilizado solo orgânico para o recobrimento gradativo das áreas a serem 

revegetadas. Este solo é de grande importância para auxiliar o processo de revegetação 

servindo como fonte de propágulos da vegetação existente previamente e dar suporte ao 

estabelecimento e crescimento das mudas a serem plantadas. Desta forma, auxiliará no 

processo de recuperação previsto para estas áreas devido às suas características químicas 

(teores de fertilidade relativamente elevados) e biológicas (presença de micro-organismos e 

propágulos vegetais que auxiliarão na reestruturação geral do solo local e na recomposição 

da cobertura vegetal). 

Sua deposição sobre as bermas se dará manualmente e com auxílio de máquinas, de modo 

que uma camada de aproximadamente 50 cm (35 cm de estéril e 15 cm de solo vegetal) seja 

despejada e nivelada sobre as bermas a serem recuperadas. 

Posteriormente podem ser realizados plantios mistos, com uso inicial de espécies exóticas 

com crescimento rápido e posteriormente o uso de mudas de espécies arbóreas nativas, o 

que tende a acelerar a recuperação do local.  

Os taludes serão revegetados através da fixação de placas de grama ou da semeadura de 

espécies gramíneas e herbáceas, preferencialmente espécies forrageiras de cobertura com 

ciclo de vida curto para rápida cobertura do solo e melhoria de suas características físicas e 

químicas. É recomendado que se evite a utilização de espécies muito agressivas como a 

braquiária (B. decumbens), visto que qualquer tentativa posterior de revegetação ou 

regeneração natural do local é bastante prejudicada pela competição interespecífica 

desencadeada nas ocasiões em que tais espécies dominam o local em recuperação. 

O detalhamento dos métodos de revestimento vegetal a serem aplicados para os taludes e 

áreas susceptíveis à erosão é apresentado na seção 8.5 (Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas) deste capítulo. 

8.1.2.5. Programas correlacionados 

Um adequado sistema de drenagem nos acessos constitui-se no aspecto tão ou mais 

importante, em projetos visando implantação de melhoramentos em estradas de terra, do que 

o próprio revestimento da pista de rolamento. Conforme descrito na seção 8.1.1.3, uma 

estrada de terra revestida e não contemplada com apropriados dispositivos de drenagem 

estará com sua plataforma seriamente comprometida na primeira chuva que ocorrer. 

O controle de processos erosivos nos taludes em solo e de áreas de depósito de estéril deverá 

ser realizado de modo integrado entre o atendimento aos parâmetros geométricos previstos 

em projeto e a adoção do sistema de drenagem de águas pluviais. Os parâmetros geométricos 

previstos para taludes em solo e para o depósito de estéril foram previstos na seção 8.1.1.1. 

8.1.2.6. Subprograma de controle e tratamento de efluentes líquidos 

 Efluentes sanitários 

Para o controle e tratamento dos efluentes sanitários gerados na área da infraestrutura na 

Mina Saivá, conforme especificado na seção 4.11.1, há instalados sistemas constituídos por 
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fossa séptica e filtro, que recebem os efluentes sanitários provenientes das áreas de 

infraestrutura do empreendimento e o efluente tratado é infiltrado no solo por meio de 

sumidouros  

Os sistemas existentes foram instalados e dimensionados para que supra um contingente 

formado por funcionários e terceiros que trabalham na área. 

 Efluentes líquidos contaminados com óleo 

Visando a prevenção da infiltração no solo ou carreamento para a drenagem natural dos 

efluentes gerados na lavagem de máquinas e equipamentos, na oficina da área de mineração 

e na área de abastecimento de máquinas e veículos, são adotadas as medidas apresentadas 

a seguir. 

Na área de infraestrutura da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS, a geração de 

efluentes líquidos contaminados com óleos é proveniente da área de manutenção (oficina, 

área de abastecimento e lavador de veículos). 

Os efluentes oleosos são gerados principalmente nos lavadores de veículos, posto de 

combustível e sala de compressores. 

O lavador de veículos do empreendimento é dotado de canaletas de drenagem em seu 

entorno e interior, a partir delas os efluentes oleosos são coletados e direcionados para 

sistema Separador de água e Óleo - SAO. Os efluentes tratados da caixa SAO são coletados 

com caminhão hidrovácuo e posteriormente enviado para coprocessamento e a borra da SAO 

é destinada para coprocessamento nos fornos da fábrica. 

A seguir são apresentadas fotos dos sistemas de tratamento de efluentes da área de 

infraestrutura da Mina Saivá. 

 

 

FOTO 8.1.2.9 – Fosso do lavador de 
caminhões dotado de canaleta de drenagem. 

FOTO 8.1.2.10- Fossa séptica de tratamento de 
efluentes oleosos do refeitório 
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O posto de combustível possui canaletas de drenagem ao redor de toda a pista que encaminha 

os efluentes oleosos para um sistema SAO dotado de placas coalescentes da marca ALPINA. 

Além dos efluentes da pista de abastecimento, o sistema SAO recebe os efluentes dos diques 

de contenção dos tanques de combustível. Os efluentes tratados da caixa SAO são coletados 

com caminhão hidrovácuo e posteriormente enviado para coprocessamento e a borra da SAO 

é destinada para coprocessamento nos fornos da fábrica.  

 

  

FOTO 8.1.2.11 – Pista de abastecimento do 
posto de combustível. 

FOTO 8.1.2.12 – Sistema SAO para tratamento de 
efluentes contaminados com óleos. 

 

Outra fonte de efluentes oleosos são as salas de compressores devido a possíveis 

vazamentos dos motores. Nas salas foram implantados sistemas de drenagem para a 

recuperação do óleo e desta forma as caixas coletoras permanecem fechadas, porém é 

possível direcionar os efluentes da limpeza das salas para o sistema SAO da britagem. 

8.1.3. Controle do rebaixamento do lençol freático 

A ampliação da área de lavra das Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 com o 

aprofundamento previsto no planejamento de lavra pode resultar no rebaixamento do nível 

freático. 

No estudo hidrogeológico realizado na área de estudo, com ênfase na Mina Saivá que terá o 

maior rebaixamento, e onde há influência direta de possíveis impactos no rebaixamento da 

água subterrânea, foi constatado que atualmente os cones de rebaixamento são circunscritos 

praticamente à área de lavra devido a existência de barreiras selantes formadas pelos filitos 

que limitam o corpo calcário. Ademais, os diques de diabásio que cortam ortogonalmente o 

corpo calcário age como barreira hidrodinâmica.  

Os estudos hidrogeológicos apontam para necessidade da execução do programa de 

monitoramento, conduzido ao longo do aprofundamento da cava, com objetivo de acompanhar 

mudanças no comportamento da água subterrânea, em nascentes nas proximidades da cava, 

permitindo desta forma avaliar possíveis impactos do rebaixamento do lençol freático e a 

confirmação de seu confinamento restrito à área de lavra. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 737 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

8.1.3.1.  Manejo de águas superficiais e interferência em recursos hídricos 

As atividades associadas à lavra de calcário podem produzir efeitos na disponibilidade hídrica 

e na dinâmica das águas superficiais em três frentes distintas: 

 Rebaixamento de lençol freático: é o caso de cones de rebaixamento que se estendem 

para as áreas onde existem nascentes e olhos d’água;   

 Frente de lavra atinge recurso hídrico superficial: quando a ocorrência de minério se 

estende para a direção onde estão localizados cursos d’água e nascentes; 

 Área de depósito controlado de estéril (DCE) interfere em recursos hídricos superficiais 

e/ou em drenagens naturais que conduzem água de escoamento superficial decorrente 

de eventos de chuva. 

Para o caso de rebaixamento de lençol freático, o controle previsto no item 8.1.3 deste Plano 

de Gestão Ambiental indica as ações e controles adequados. 

Na situação onde ocorre avanço da frente de lavra em áreas onde existem recursos hídricos 

superficiais, a consulta aos órgãos ambientais de gestão de recursos hídricos e obtenção de 

autorizações e outorgas para interferência nesses corpos hídricos são as ações 

recomendadas para estabelecer o manejo adequado e as medidas de controle necessárias, 

especiais para cada ponto. 

No caso específico da interferência do depósito de estéril em drenagens naturais que 

conduzem água de escoamento superficial ou recursos hídricos existentes (cursos d’água ou 

surgências), é útil entender a natureza do substrato onde será implementado e/ou ampliado o 

depósito. 

Na área de estudo onde se pretende ampliar o depósito de estéril, a rede de drenagem 

superficial (talvegues naturais conformados pela topologia do terreno) é de baixa densidade e 

levemente radial, com direções aleatórias e condicionada principalmente pelos tipos de rocha 

existentes, como calcário, filito e diabásio, que são intransponíveis pela água e fortemente 

orientados na direção NW, configurando verdadeiros diques encaixados em calcários e filitos 

de direção NE, conforme se observa na FIGURA 3.2.1.1, no Capítulo 3 deste EIA. 

Com o objetivo de promover a manutenção da passagem natural da água sem comprometer 

a estabilidade geotécnica ou a qualidade do escoamento das águas de chuva (escoamento 

superficial direto e escoamento sub superficial), cursos d’água e afloramentos, é proposto um 

procedimento para execução dos patamares de base do depósito tendo em vista: (1) a 

característica impermeável do substrato e; (2) o fato de parte do depósito se desenvolver sobre 

área previamente utilizada para extração de filito, a norte da área da Mina Saivá. 

Esse procedimento executivo deve ser validado por uma análise geotécnica de estabilidade 

do substrato, e pode conter uma ou mais das seguintes etapas: 

a. Preparação do terreno das encostas e taludes naturais: remoção da camada vegetal e 

de solo orgânico nas porções onde o depósito se desenvolve em terreno natural, e 

execução de “terraceamento” da superfície – tanto na área de terreno natural quanto 

na porção da área finalizada de extração de filito – configurando uma superfície 

escalonada (FOTO 8.1.4.1) com função de aumentar a estabilidade da camada a ser 

depositada, evitando a ocorrência de uma camada de material de baixa coesão 

formada por restos de vegetação e solos orgânicos deteriorados e suscetíveis a 
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movimentações entre o terreno natural e as camadas do DCE, mesmo quando em 

contato de baixos ângulos; 

b. Execução da camada de base do DCE com seleção de matacões e blocos de grandes 

dimensões de rocha sã, como diabásio e dolomito (FOTO 8.1.4.2), com objetivo de 

promover a melhor drenagem das águas de escoamento superficial e sub superficial, 

evitando o uso de solo orgânico ou filito com composição argilosa que podem causar a 

redução da permeabilidade de regiões da base ou do depósito como um todo; 

c. Realização das camadas superiores seguintes com blocos de rochas de diâmetros 

gradualmente menores, evitando comprometer a capacidade de drenagem da base 

(FOTO 8.1.4.3). 

As FOTOS 8.1.4.1 a 8.1.4.3 a seguir ilustram exemplos das etapas a serem controladas para 

o adequado manejo das águas sob a base do DCE. 

 

 

FOTO 8.1.4.1 – Retirada da vegetação nas porções de terreno natural e 

“terraceamento” escalonado da superfície antes de receber as camadas do 

deposito de estéril. 
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FOTO 8.1.4.2 – Blocos e matacões de diabasio e dolomito na base do DCE 

formando uma base filtrante das águas pluviais. 

 

 

FOTO 8.1.4.3 – Camadas superiores do DCE com observação de taludes e 

bermas e espalhamento do estéril. 

 

No caso de interferência do DCE em recursos hídricos superficiais existentes (cursos d’água 

ou afloramentos), de maneira a preservar a qualidade da água e disponibilidade a jusante do 

empreendimento, faz-se necessário o encapsulamento dessas águas por meio da execução 

de drenos subterrâneos ou canalizações, a serem implementados antes da execução da 

camada de base do DCE. 
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Esses drenos subterrâneos ou canalizações tem configuração semelhante a uma valeta 

drenante e são constituídos por tubo dreno de polietileno inserido em valeta escavada, envolto 

em material granular graúdo. 

As valetas devem ser isoladas do depósito de estéril através de manta de PEAD e de vem ter 

camada arenosa na base e no topo, de maneira a evitar uma possível colmatação do dreno 

pelo solo eventualmente carreado pelo fluxo de água, além de permitir a adequação dos 

gradientes de permeabilidade entre os materiais. 

8.1.4. Prevenção da poluição do ar 

Na ampliação das áreas de lavra e Depósito Controlado de Estéril da VOTORANTIM 

CIMENTOS, as principais fontes de poluentes atmosféricos são a emissão de material 

particulado proveniente do tráfego de máquinas e veículos por vias não pavimentadas, a 

emissão de material particulado na área de beneficiamento e a queima de diesel pelos motores 

de combustão interna. 

Assim, faz-se necessária a operação de sistemas de controle dessas emissões, bem como o 

monitoramento da qualidade do ar nas áreas de entorno do empreendimento, com a finalidade 

de avaliar a eficácia das medidas preventivas propostas para mitigar os impactos relacionados 

às emissões atmosféricas. 

8.1.4.1. Controle da emissão de material particulado na lavra 

A perfuratriz hidráulica a ser utilizada nas bancadas da lavra de calcário e diabásio da 

VOTORANTIM CIMENTOS deverá ser provida de sistema de exaustão, filtragem e retenção 

do material particulado. Após ser recolhido, o material é depositado sobre o solo. Este 

processo evita que ocorra a emissão de material particulado na atmosfera durante as 

atividades de lavra. 

Nas lavras de filito há uso eventual de perfuratriz, pois o minério é extraído preferencialmente 

por meio de escavadeiras hidráulicas. A geração de material particulado é muito pequena, 

visto que o material é composto por matriz argilosa. Caso seja necessário o uso de perfuratriz, 

esta deverá ser provida de sistema de exaustão, filtragem e retenção de material particulado 

e serão adotados os mesmos procedimentos da lavra de calcário. 

8.1.4.2. Controle da emissão de material particulado no beneficiamento 

A mitigação da emissão de material particulado no beneficiamento consiste em medidas que 

minimizem ou anulem os efeitos sentidos pelos possíveis impactos. 

As fontes fixas de emissão de particulados devem estar situadas preferencialmente a jusante 

da direção predominante dos ventos em relação aos possíveis receptores (núcleos urbanos). 

Entre as fontes emissoras de material particulado e a receptora será mantida a maior distância 

possível restringindo o material particulado à área do empreendimento. 
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Nos equipamentos de britagem instalados na área de apoio à mineração, que são fontes 

emissoras fixas de material particulado, é utilizado sistema de aspersão d’água no britador 

primário e nos pontos de transferência (FOTOS 8.1.4.1 e 8.1.4.2). 

A aspersão de água sob alta pressão produz uma névoa de água diretamente sobre a área 

de geração de material particulado. A água utilizada é proveniente do tanque de decantação 

instalado no piso da Mina Saivá. 

 

  

FOTO 8.1.4.1 – Exemplo de aspersão de água 
no alimentador do britador primário. 

FOTO 8.1.4.2 – Exemplo de bico aspersor de 
água ao final das correias transportadoras, para 
abatimento do material particulado nas pilhas de 
produtos. 

 

Na área de produção de calcário para fabricação de cimento, as correias transportadoras de 

longa distância- TCLD utilizadas no transporte do minério são fechadas e garantem a mínima 

dispersão de material particulado no transporte do minério calcário. 

8.1.4.3. Umectação dos acessos e pátios de produtos 

Para a mitigação da emissão de material particulado nas vias de acesso na área o 

empreendimento e nas áreas previstas para ampliação, será realizada a aspersão de água 

por meio de caminhão-pipa. O processo de aspersão é feito diariamente e deverá ser ampliado 

assim que as áreas de lavra foram expandidas, juntamente com o depósito controlado de 

estéril. A umectação deve acontecer com maior intensidade no período de estiagem ou 

sempre que houver necessidade, conforme já vem sendo realizado pela VOTORANTIM 

CIMENTOS nas Minas Saivá (FOTO 8.1.4.3 e 8.1.4.4) e Filito Itacuri. 
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FOTO 8.1.4.3 – Caminhão pipa sendo 
abastecido na área da mina Saivá. A água é 
bombeada é de origem pluvial, acumulada no 
fundo da cava. 

FOTO 8.1.4.4 – Caminhão pipa umectando a via 
de acesso à área de beneficiamento. 

8.1.4.4. Manutenção dos equipamentos 

O controle das atividades de mineração, definidas pelas Normas Reguladoras de Mineração, 

fixam procedimentos necessários para o cumprimento das necessidades relativas à saúde 

ocupacional. As máquinas e veículos a combustão deverão ser devidamente reguladas 

reduzindo a emissão de hidrocarbonetos provenientes da queima de diesel. Na VOTORANTIM 

CIMENTOS os veículos e máquinas são dotados de catalisadores para os gases de escape 

atendendo às normas vigentes. 

Caso alguma não conformidade seja verificada na frota interna ou externa, o motorista é 

notificado e deverá providenciar a vistoria dos equipamentos, bem como a necessária 

manutenção para a correção do problema. 

Aos trabalhadores expostos às condições de ocorrência dos impactos sobre a qualidade do 

ar, são fornecidos equipamentos de proteção, máscaras ou respiradores dotadas de filtros. 

Atualmente a empresa já realiza essa medida em todos os setores do empreendimento, com 

ótimos resultados obtidos. 

8.1.5. Prevenção da poluição do solo 

Além da execução do Plano de Prevenção da Poluição da Água Superficial e Subterrânea, 

através do disciplinamento da drenagem pluvial e do adequado tratamento dos efluentes 

líquidos, há a necessidade de promover o correto armazenamento de combustíveis e de óleos 

lubrificantes impedindo a contaminação do solo e do lençol freático. 

8.1.5.1. Subprograma de armazenamento de combustíveis 

Para armazenar adequadamente o diesel a ser utilizado pelos equipamentos móveis de lavra 

e transporte e evitar impactos ambientais adversos no caso de vazamentos, há implantado na 

VOTORANTIM CIMENTOS tanques aéreos de aço, apoiados em berços sobre piso de 
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concreto armado impermeável e dotado de bacia de contenção em concreto, conforme 

apresentado na FOTO 8.1.5.1 

A bacia de contenção é estanque, impermeabilizada com pintura em tinta epóxi, tem 

capacidade adequada e é dotada de válvula de bloqueio com drenagem direcionada ao 

sistema separador água e óleo (SAO). A válvula de bloqueio da bacia se encontra posicionada 

no lado externo da bacia de contenção, e deve ser mantida sempre fechada com dispositivo 

(cadeado) que permita travá-la na posição fechada, e sua abertura ser realizada somente 

quando autorizada pelo responsável do setor. Além disso, a pista de abastecimento de 

combustível conta com piso impermeável e canaletas que conduzem eventuais vazamentos e 

eventuais efluentes provenientes da lavagem do piso para o sistema de tratamento (SAO). 

 

  
FOTO 8.1.5.1. – Armazenamento e 
abastecimento de combustíveis da 
VOTORANTIM CIMENTOS com tanques 
aéreos de aço, apoiados em berços sobre 
piso de concreto armado impermeável e 
dotado de bacia de contenção em concreto. 

FOTO 8.1.5.2. – Sistema sepador de óleos e 
graxas próximo ao lavador de veículos na 
unidade Saivá de VOTORANTIM CIMENTOS. 

8.1.5.2. Subprograma de armazenamento de óleos lubrificantes novos e em 

uso 

O armazenamento de óleos lubrificantes novos e em uso é feito em sala específica em local 

com acesso controlado, fresco, ventilado, protegido contra chuvas e ventos, dotado de 

cobertura e distante de fontes de ignição (FOTO 8.1.5.2.1). No caso de vazamento, a área de 

armazenamento é dotada de canaletas de contenção de óleo, que permitem a contenção e 

mitigação do vazamento com a sucção do óleo e armazenado nos tanques de óleo usado para 

destinação ambientalmente adequada. 
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FOTO 8.1.5.2 – Área de armazenamento de óleos lubrificantes 
novos e em uso, dotado de cobertura, piso impermeabilizado e 
ventilação e distante de fontes de ignição. 

 

8.1.5.3. Subprograma de gestão de resíduos sólidos 

O Subprograma de Gestão de Resíduos tem como objetivo evitar a contaminação do solo e 

dos corpos hídricos através do constante gerenciamento das formas adequadas de disposição 

e tratamento de resíduos sólidos. 

Os resíduos gerados na área de lavra, na área de beneficiamento e nas áreas administrativas 

de apoio para a mineração deverão ser segregados e estocados de acordo com sua 

classificação, sendo posteriormente destinados a tratamento adequado. 

 Resíduos Sólidos Classe II A e B 

Os resíduos sólidos gerados no empreendimento são segregados na origem, evitando 

contaminação entre resíduos e facilitando a sua correta destinação. Para isto a VOTORANTIM 

CIMENTOS identificou os recipientes de descarte segundo o código de cores estabelecido na 

Resolução CONAMA nº 275/01. 

Para o armazenamento temporário de resíduos de papel, plástico, resíduos de madeira e 

sucata há uma central de resíduos dotada de baias identificadas, cobertas, ventiladas, com 

declividade do piso concretado e impermeável para o sistema de canaleta de drenagem 

interligada ao sistema de esgotamento sanitário. A central de resíduos pode ser visualizada 

nas FOTOS 8.1.5.3 e 8.1.5.4 a seguir. 
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FOTO 8.1.5.3 – Baias da central de resíduos devidamente identificadas, cobertas, 

ventiladas e acessíveis a caminhão de coleta seletiva. 

 

 

FOTO 8.1.5.4 – Local de 

armazenamento de tambores na 

central de resíduos. 

 

A central de resíduos está localizada na fábrica de cimento e os resíduos gerados nas minas 

são transportados através de carrinhos coletores para a fábrica, onde são estocados até a 

destinação final.  
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Todos os resíduos sólidos gerados no empreendimento têm a correta destinação. Os resíduos 

recicláveis e reutilizáveis compostos por madeiras, metais, papeis, plásticos, vidros e tijolos 

refratários são coletados por empresas especializadas. Os resíduos de EPIs, lodo das fossas 

sépticas e da ETE da fábrica, papeis sanitários, resíduos do refeitório tratado e alguns 

resíduos de limpeza são coprocessados nos fornos na própria fábrica, para o qual há a devida 

autorização do órgão ambiental. Os resíduos da construção civil também são reaproveitados 

através da britagem e reutilização em obras internas. O transporte e destinação são 

devidamente controlados por meio de Manifestos de Transporte e Certificado de Destinação 

dos Resíduos.  

 Resíduos perigosos 

Os resíduos perigosos são armazenados em sua maioria na própria mina. Para a central de 

resíduos, localizada na fábrica de cimento da VOTORANTIM CIMENTOS, são encaminhadas 

apenas lâmpadas e pilhas que são acondicionadas em baia específica para resíduos 

perigosos. 

Os resíduos perigosos gerados nas minas são provenientes da manutenção de máquinas e 

equipamentos e do armazenamento de explosivos. Os óleos lubrificantes usados são 

armazenados em bombonas localizadas em local fechado, com piso impermeável, dotado de 

baia de contenção e sistema de drenagem que direciona os eventuais efluentes para o sistema 

Separador de Água e Óleo - SAO. O sistema de drenagem possui válvula que permanece 

fechada para que, em caso de vazamento, o óleo seja bombeado de forma a não 

sobrecarregar o sistema SAO. 

As embalagens de tinta, embalagens plásticas, madeiras contaminadas, pastilhas de análise 

de laboratório, resíduos de limpeza de caixas separadora água e óleo, serragens e terras 

contaminas (geradas devido à utilização de serragem para limpeza de vazamentos de óleos) 

são acondicionadas em caixas Dumpster em galpão coberto dotado de piso impermeável e 

transportadas até a fábrica para serem coprocessados nos fornos. Ressalta-se que a 

VOTORANTIM CIMENTOS possui as devidas licenças para realizar estes coprocessamentos.  

As oficinas também possuem área específica para o armazenamento temporário de materiais 

contaminados (filtros de combustível, embalagens de óleo, EPI’s, pó de serra, borrachas, etc.) 

e baterias veiculares até a retirada por empresa especializada. Todo o manuseio dos materiais 

perigosos é realizado com EPI’s e uso de luvas impermeáveis. Nas oficinas, além dos 

recipientes coletores de resíduo classe II, há recipientes específicos para coleta de materiais 

contaminados e para aqueles destinados ao coprocessamento. 

A oficina da Mina Saivá é coberta, possui piso impermeável e não há geração de efluentes. 

Os eventuais vazamentos de óleo são limpos com serragem que são coprocessadas nos 

fornos. Ressalta-se que a VOTORANTIM CIMENTOS possui as devidas licenças para realizar 

estes coprocessamentos. 

Os tambores contendo óleo usado são armazenados em área que possui um sistema de 

segurança contra acidentes, dimensionado para conter todo o resíduo estocado e dotada de 

drenagem que direciona os eventuais efluentes para o sistema de separação de água e óleo. 

Além disso, os vasilhames contendo resquícios de óleo são drenados em uma grelha coletora, 

exibida na FOTO 8.1.5.5, para minimizar a contaminação de efluentes. 
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FOTO 8.1.5.5 – Local de 

armazenamento de óleos coberto, 

fechado e dotado de bacia de 

contenção. 

 

 

O transporte e a destinação dos resíduos Classe I é realizado por empresa especializada de 

coleta que possui os devidos certificados de movimentação de resíduos perigosos e o 

transporte e destinação são controlados por meio de Manifestos de Transporte e Certificado 

de Destinação dos Resíduos.  

A área destinada ao armazenamento e preparo de explosivos é afastada das oficinas e áreas 

administrativas e é gerenciada por empresa terceirizada, responsável pelo desmonte de rocha 

na mina. A emulsão é estocada em tanque específico para este uso e dentro de local com 

piso impermeável e dotado de baia de contenção. As embalagens dos explosivos são 

descaracterizadas e incineradas durante o desmonte pelo próprio explosivo. 
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FOTO 8.1.5.6 – Local de estocagem de resíduos 
contaminados com óleos da fábrica de emulsão. 

FOTO 8.1.5.7 – Local de armazenamento de 
resíduos perigosos na fábrica de emulsão. 

 

A VOTORANTIM CIMENTOS possui um plano de melhoria contínua em seu empreendimento 

e os procedimentos de gestão de resíduos são anualmente revistos e adequados para 

estarem sempre atualizados em relação à adoção das melhores medidas possíveis.  

8.1.6. Controle das emissões de ruído e de vibração 

As atividades de lavra, beneficiamento e expedição são atividades que podem gerar altos 

níveis de ruído. A VOTORANTIM CIMENTOS nas Minas da Unidade Rio Branco do Sul já 

adota algumas práticas para minimizar e manter as emissões de ruído sob adequado controle, 

conforme detalhado a seguir. 

 Realização de manutenção preventiva das máquinas e veículos de modo a manter os 

níveis de emissão de ruídos e de gases próximos aos dos equipamentos quando 

novos; 

 Utilizar traçados suaves para as vias de acesso, de modo a minimizar os esforços dos 

motores dos equipamentos; 

 Limitar a velocidade de tráfego dos caminhões de transporte nas vias internas; 

 Minimizar a movimentação de máquinas em áreas próximas ao limite da propriedade; 

 Realizar operações de desmonte durante o período diurno em horários pré-

determinados. 

Para controle da vibração e sobrepressão atmosférica nas detonações com explosivos na 

VOTORANTIM CIMENTOS são adotados procedimentos simples e eficazes, tais como: 

 Evitar a detonação de explosivos que não sejam confinados; evitar detonações a céu 

aberto quando as condições climáticas estiverem adversas; evitar o uso excessivo de 

carga explosiva; 

 Utilizar tamponamento adequado, sistema de retardamento para evitar sobrepressão 

atmosférica, sistema de tubos de choque para acionamento dos explosivos; 
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 Dependendo do caso, implantar barreiras físicas com utilização de material estéril. 

 Otimizar a fragmentação do desmonte primário; 

 Comunicar à população sobre os horários de detonações. 

Serão respeitados os padrões legais da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

NBR 10151:2000 e NBR 10152:1987, que tratam da avaliação de ruídos em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade e da norma ABNT NBR 9653:2018 que define os níveis de 

vibração e sobrepressão aplicáveis afim de prevenir danos as edificações vizinhas e conforto 

da população local. 

8.1.7. Acompanhamento da supressão vegetal 

No presente Plano de Exploração Florestal – PEF são apresentadas as instruções a serem 

adotadas para execução das atividades de supressão vegetal e corte das árvores nativas 

isoladas, de forma a possibilitar o afugentamento de eventual fauna e evitar riscos de 

acidentes. Também são apresentados alguns procedimentos operacionais visando o resgate 

de espécies da flora ameaçadas de extinção, como medida mitigadora visando assegurar a 

conservação das espécies. 

Na ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS é prevista a supressão de 

100,5 ha de vegetação nativa secundária. Essa vegetação é composta por 25,93 ha de 

vegetação em estágio inicial, 74,12 ha de vegetação em estágio médio a avançado. Haverá 

intervenção em 11,5 ha de APP e o corte de 26 indivíduos arbóreos isolados. 

Ressalta-se que algumas áreas já foram autorizadas para supressão preteritamente, como 

melhor detalhado no item 2.7.1- Regularização Florestal. A Autorização Florestal n° 

2041.5.2020.17745 referente à supressão de 11,18 ha, sendo 5,31 ha de floresta secundária 

em estágio inicial, 2,87 ha de floresta em estágio médio de regeneração e 3,0 ha de área de 

preservação permanente ainda não foi executada a supressão pelo fato da AF ter sido emitida 

recentemente, constando ainda, portanto, no mapa de uso e ocupação do solo atual. 

 Objetivos 

Como objetivos específicos, têm-se: 

 Estabelecer requisitos de acompanhamento das operações de supressão vegetal; 

 Assegurar a integridade dos trabalhadores envolvidos nas técnicas operacionais de 

supressão, em função dos riscos de acidentes; 

 Direcionar a fuga de animais silvestres, a fim de minimizar riscos de acidentes; 

 Resgatar espécies da flora ameaçadas de extinção, minimizando os impactos 

negativos sobre a flora ameaçada; 

 Ordenar e conduzir a supressão de forma a aproveitar a biomassa vegetal para a 

utilização em atividades futuras, como de recuperação ambiental de áreas degradadas; 

Para alcançar os objetivos e metas propostos, deverão ser seguidas as seguintes medidas de 

controle para a realização das atividades de supressão vegetal: 
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 Ações previstas 

o Demarcação das áreas de supressão 

As áreas objeto de supressão vegetal se encontram devidamente identificadas e demarcadas 

em planta topográfica georreferenciada.  

Desta forma, anteriormente ao início das operações de desmatamento, as áreas de supressão 

vegetal deverão ser fisicamente delimitadas e sinalizadas, por meio de marcos fixos e de fácil 

visualização, instalados a partir da abertura das picadas pela equipe de topografia (FOTO 

8.1.7.1 e 8.1.7.2).  

Tal procedimento é realizado para proteger as áreas adjacentes que não serão objeto de 

intervenção ambiental, orientando os operadores de máquinas para que a retirada da 

vegetação ocorra apenas nos locais previamente autorizados pelo órgão ambiental 

competente. 

 

  

FOTO 8.1.7.1 – Fita zebrada utilizada para 
delimitação da área de supressão vegetal. 

FOTO 8.1.7.2 – Detalhe da demarcação da área 
objeto de supressão autorizada. 

o Direcionamento da fauna 

A supressão vegetal deverá ser gradual e direcionada no sentido dos fragmentos 

remanescentes. Durante as atividades de supressão vegetal deverá ser aplicado o 

procedimento de direcionamento da fauna, de modo a orientar o afugentamento de animais 

silvestres para áreas adjacentes, onde não haverá supressão. O direcionamento dos animais 

objetiva minimizar a interferência sobre a fauna, antes e no momento das atividades de 

supressão. Com isso, os animais migrarão para áreas do entorno, ocupadas por fragmentos 

de vegetação nativa ou áreas que proverão abrigo para os animais silvestres (FOTO 8.1.7.3). 

A equipe da frente de supressão será treinada para realizar o direcionamento, de modo a 

estimular a migração dos animais presentes na área, além de prevenção de acidentes com 

animais peçonhentos, principalmente serpentes. Para a prevenção de acidentes com animais 

peçonhentos durante as atividades de supressão vegetal, a equipe deverá seguir as seguintes 

orientações: 
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 Utilizar botas de cano alto e perneiras de couro; 

 Não tocar em troncos, galhos e plantas sem antes observar; 

 Não colocar as mãos em buracos, ocos de árvore ou vão de rocha; 

 Observar os arredores antes de sentar, agachar ou se deitar, principalmente próximo 

a arbustos, galhadas ou pilhas de madeira; 

 Não tocar diretamente em nenhum animal, vivo ou morto. 

  

 

FOTO 8.1.7.3 – Área de direcionamento da fauna 
implantada antes do início das atividades de 
supressão vegetal. 

 

A equipe também será orientada para retirar das árvores, antes do corte, os ninhos de 

pássaros. Além disso, as árvores ocas ou mortas deverão ser observadas quanto à presença 

de ninhos ou animais em seu interior. A equipe também será treinada para suspender as 

atividades, caso encontre colmeias de abelhas, que deverão ser remanejadas para outros 

locais, com todos os procedimentos de segurança. 

Nas operações de desmatamento, os operadores de equipamentos e máquinas serão 

orientados a ligá-los com antecedência de no mínimo 15 minutos antes do início da supressão 

propriamente dita. A equipe deverá percorrer a frente de desmate, movimentando troncos, de 

modo a provocar ruídos para amedrontar e afugentar os animais. O direcionamento da 

supressão vegetal e o afugentamento dos animais serão feitos no sentido dos fragmentos 

florestais adjacentes ou das áreas que proverão abrigo. 

A premissa básica adotada para a realização do plano de afugentamento será a de se evitar 

ao máximo a captura ou manuseio dos animais. Deste modo, caso seja registrada a presença 

de um animal na área de supressão, a equipe de campo deverá tentar primeiramente 

afugentar o animal em direção a uma área próxima e segura. Somente quando for confirmada 

a impossibilidade de determinado animal de se locomover por seus próprios meios, deverá 

ser realizada a captura e liberação em seguida, o mais rápido possível, na área predefinida 

para soltura. Neste último caso, a atividade deverá ser realizada com a presença de um 

biólogo ou médico veterinário com experiência em captura e manejo de fauna silvestre.  

Nas imediações das áreas de supressão vegetal o fluxo de veículos automotores geralmente 

é bastante aumentado quando da realização das operações de desmate. Desta forma, para 

evitar riscos de acidentes e/ou atropelamentos da fauna, as vias de circulação interna do 
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empreendimento, que dão acesso às áreas de supressão, deverão ter o acesso interditado ou 

limitado e, neste último caso, a velocidade dos veículos automotores serão restringidas 

através da instalação de placas de limite de velocidade e monitoramento de velocidade. 

Todos os espécimes da fauna visualizados nas áreas de supressão deverão ser registrados 

e, se possível fotografados, para compor o relatório final de acompanhamento da atividade. 

o Resgate de espécies ameaçadas e plantas epífitas 

No fragmento de mata estudado foram identificadas 05 espécies categorizadas como 

ameaçadas de extinção em âmbito nacional conforme “Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção”, da Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014 e/ou 

em âmbito estadual, conforme “Lista Oficial de espécies da Flora ameaçada de extinção no 

Paraná”, conforme Procedimento Operacional Padrão – POP 005, de 20 de junho de 2008, 

regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 e Lista Vermelha de 

Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná (HATSCHBACH; ZILLER, 1995). 

No QUADRO 8.1.7.1 é apresentada a relação das espécies da flora ameaçadas de extinção 

tanto em âmbito nacional quanto em âmbito nacional, e seus respectivos graus de ameaça. 

QUADRO 8.1.7.1 

ESPÉCIES DA FLORA LOCAL AMEAÇADAS 

ESPÉCIE 
FAMÍLIA 

LEGISLAÇÃO E CATEGORIA 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR POP 005/08 Portaria MMA 443/14 

Araucaria angustifolia araucária Araucariaceae Vulnerável Em perigo 

Cedrela fissilis cedro-rosa Meliaceae - Vulnerável 

Ocotea odorifera canela-sassafrás Lauraceae Em Perigo Em perigo 

Ocotea porosa imbuia Lauraceae Vúlnerável Em perigo 

Dicksonia sellowiana xaxim Dicksoniaceae Em Perigo Em Perigo 

 

Assim, em atendimento ao Artigo 5º da Instrução Normativa MMA nº 02/15, é proposta a 

realização da remoção de plântulas e indivíduos jovens (com até 1,30 m de altura) das 

espécies ameaçadas identificadas e o transplante ou translocação para áreas objeto de 

restauração ecológica, bem como a eventual coleta de sementes de exemplares adultos para 

a formação de mudas. 

Desta forma, anteriormente ao início das operações de supressão vegetal, as áreas de mata 

deverão ser percorridas por um profissional habilitado, responsável por marcar os indivíduos 

arbóreos de espécies ameaçadas, bem como aqueles hospedeiros de plantas epífitas, 

mediante a utilização de fita ou tinta. A atividade de identificação e resgate de plantas epífitas 

poderá ocorrer também junto a remoção da cobertura vegetal. 

A remoção destes regenerantes deverá ser realizada com o auxílio de uma pá (com cuidado 

para não danificar o sistema radicular e preservando-se o torrão), sendo os mesmos 

transplantados diretamente para embalagens plásticas individuais preenchidas com solo 

úmido. 
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A VOTORANTIM CIMENTOS dispõe no município de Rio Branco do Sul, de um viveiro 

florestal (FOTO 8.1.7.4) que poderá ser utilizado para transferência das plantas resgatadas, 

proporcionando condições adequadas para a conservação, minimizando o estresse destes 

indivíduos até a definição de seu destino. Neste último caso, após a remoção das plantas em 

campo, as mesmas deverão ser transferidas para embalagens individuais. 

Para adaptação no viveiro, as plantas serão dispostas sob condições de sombreamento e alta 

umidade. A transferência das plantas inicialmente para o viveiro proporciona maiores taxas de 

sobrevivência do que quando estas são colocadas diretamente no campo. 

 

FOTO 8.1.7.4 – Viveiro de mudas da 
VOTORANTIM CIMENTOS para onde serão 
transferidas as mudas e plântulas resgatadas. 

 

Levando-se em consideração que as espécies ameaçadas de extinção a serem resgatadas e 

transplantadas pertencem ao grupo das espécies não-pioneiras, recomenda-se que seja 

evitado o transplante das mudas para locais onde as espécies ficarão expostas à luz solar 

direta, responsável pela lenta adaptação das espécies ao novo ambiente e até mesmo pelo 

perecimento de indivíduos pertencentes a espécies mais sensíveis. 

Para obtenção de um bom índice de sobrevivência dos indivíduos resgatados, os métodos de 

reintrodução deverão ser efetuados respeitando o habitat e hábito das plantas resgatadas e 

averiguar se as necessidades específicas de cada espécie estão sendo respeitadas. Desta 

forma, recomenda-se o transplante das espécies ameaçadas em locais mais sombreados. 

O resgate ou coleta de plantas com hábito epifítico, como Polipodiáceas, Bromeliáceas e 

Orquidáceas deverá ocorrer, preferencialmente, em duas etapas, sendo a primeira no período 

que antecede a ação de supressão vegetal e a segunda durante a realização do desmate. Na 

primeira etapa, as plantas epífitas serão resgatadas ainda com a planta-suporte em pé e na 

segunda etapa com a esta já estiver abatida. 

Os indivíduos de plantas epífitas vasculares deverão ser coletados e transplantados com o 

uso de amarramento com barbante em troncos forófitos, ou seja, de espécies arbóreas que 

servem de suporte para as epífitas, os quais poderão ser obtidos na própria área de 

desmatamento. No momento do resgate, recomenda-se que seja realizada a identificação do 

forófito, o diâmetro do tronco e a altura do solo onde foi coletada. 

As plantas resgatadas poderão ser reintroduzidas diretamente em remanescentes florestais 

adjacentes ou conduzidas e acondicionadas em um viveiro de mudas, permanecendo no local 
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até a sua reintrodução, entretanto, tal procedimento deverá ser realizado apenas após serem 

tomadas medidas que minimizem o estresse aos indivíduos, especialmente com relação aos 

seus sistemas radiculares.  

Para cada exemplar resgatado, deverá ser analisada a viabilidade da coleta de acordo com a 

etapa. As plantas a serem reintroduzidas diretamente em remanescentes florestais deverão 

ser acondicionadas e transportadas em embalagens de plástico com solo úmido, até o local 

de plantio, nas áreas de reintrodução. 

Os fragmentos de vegetação nativa onde serão reintroduzidas as plantas epífitas deverão 

apresentar condições semelhantes ao ambiente ou habitat natural em que as elas foram 

resgatadas, ou seja, mesmos padrões fisionômicos e climáticos, como condições de 

luminosidade, umidade entre o dossel e o solo, estrutura florestal (arquitetura) e característica 

da casca dos forófitos. 

Recomenda-se que seja evitado o transplante para locais de bordas da vegetação, onde as 

espécies ficarão expostas à luz solar direta, responsável pela lenta adaptação das espécies 

ao novo ambiente e até mesmo pelo perecimento de indivíduos pertencentes a espécies mais 

sensíveis. 

Em relação aos indivíduos de espécies de hábito terrícola, especialmente Orquidáceas, 

recomenda-se que seja descrito o ambiente, dando ênfase para a quantidade de matéria 

orgânica existente e verificar se a profundidade das raízes. Assim, ao efetuar o transplante 

basta manter as características observadas. 

Para algumas espécies de tilândsias que apresentam como ambiente de origem o topo do 

dossel, recomenda-se a instalação destas plantas em ambientes com maior incidência de luz, 

como por exemplo, vegetação em regeneração, preferencialmente em touceiras ou 

aglomerados de diferentes espécies. 

Para as ações de resgate, recomenda-se o acondicionamento adequado, a reintrodução das 

plantas epífitas e o monitoramento, sob a coordenação por um responsável técnico habilitado 

e equipe técnica auxiliar devidamente instruída. 

 

  

FOTO 8.1.7.5 – Exemplo de acondicionamento 
de plantas epífitas em viveiro. 

FOTO 8.1.7.6 – Exemplo de acondicionamento 
de plantas epífitas em viveiro. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 755 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

o Coleta de sementes para a produção de mudas 

A coleta de sementes poderá ser realizada a partir dos indivíduos adultos encontrados com 

frutos nas áreas objeto de supressão. A coleta de sementes será feita diretamente na árvore, 

com o auxílio de um podão, quando iniciar a queda espontânea, ou recolhidas no solo após a 

queda.  

A obtenção das sementes deve ocorrer preferencialmente ocorrer de frutos coletados 

diretamente da árvore, quando iniciarem a abertura espontânea, o que é facilmente visível 

pela exposição do arilo vermelho que envolve as sementes.  

Em seguida, os frutos devem ser mantidos para secagem ao sol para completar sua abertura 

espontânea e a liberação das sementes, sem, contudo, deixar secá-las. As sementes devem 

ser colocadas para germinação diretamente em recipientes individuais contendo substrato 

organo-argiloso e mantidas em ambiente semi-sombreado. Em seguida devem ser cobertas 

com uma fina camada com mais ou menos 1 cm de substrato peneirado. A irrigação de ser 

realizada 2 vezes ao dia.  

As mudas produzidas a partir de plântulas e indivíduos jovens resgatados, bem como da coleta 

de sementes, deverão ser plantadas preferencialmente em locais que já apresentam certo 

grau de sombreamento, levando em consideração a característica mais esciófila das espécies, 

ou seja, não tolerante à insolação direta quando jovem. 

 

 Procedimentos operacionais de corte 

 Verificar a inclinação do tronco e se a direção de queda recomendada é possível, e se 

existem riscos de acidentes, por exemplo, galhos quebrados pendurados na copa; 

 Verificar a presença de animais e ninhos na árvore a ser abatida. Em casos positivos, 

direcionar a queda de forma a minimizar os danos ao ninho ou animal; 

 Limpar o tronco a ser cortado; 

 Cortar cipós e arvoretas e remover eventuais casas de cupins, galhos quebrados ou 

outros obstáculos situados próximos à árvore; 

 Fazer o teste do oco com a finalidade de certificar se a árvore está oca. Para tanto, o 

motosserrista introduz o sabre da motosserra no tronco no sentido vertical. Conforme 

a resistência de entrada pode-se avaliar a presença e o tamanho do oco; Destaca-se 

que serão utilizadas motosserras para a derrubada de árvores somente com diâmetro 

superior a 15 cm. Abaixo desse diâmetro será utilizado o trator de esteira. 

 Escolher e preparar os caminhos de fuga, por onde a equipe deve se afastar no 

momento da queda da árvore. Os caminhos devem ser construídos no sentido contrário 

à tendência de queda da árvore (FIGURAS 8.1.7.1 e 8.1.7.2). 
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FIGURA 8.1.7.1 – Exemplo de caminho de fuga 
para corte de exemplar arbóreo. 

FIGURA 8.1.7.2 – Esquema representativo do 
procedimento operacional de corte, onde “A” 
representa a tendência de queda da árvore e “B”, 
os caminhos de fuga. 

 

Em terrenos inclinados, as árvores têm maior probabilidade de também apresentar troncos 

inclinados, que oferecem maiores riscos de acidentes durante o corte devido à rapidez com 

que elas tendem a cair. Além disso, as rachaduras provocadas por erros no corte são mais 

comuns nestas árvores. Para reduzir tais problemas, recomenda-se a utilização da técnica 

padrão de corte, que consiste em uma sequência de três entalhes, a saber: abertura da “boca”, 

corte diagonal e corte de abate ou direcional (FIGURA 8.1.7.3). 

A abertura da “boca” é um corte horizontal no tronco (sempre no lado de queda da árvore) a 

uma altura de 20 cm do solo. Esse corte deve penetrar no tronco até atingir cerca de um terço 

do diâmetro da árvore.  

Em seguida, se faz outro corte, em diagonal, até atingir a linha de corte horizontal, formando 

com esta um ângulo de 45 graus. 

Por último, é feito o corte de abate de forma horizontal, no lado oposto à “boca”. A altura desse 

corte em relação ao solo é 30 cm, e a profundidade atinge metade do tronco. 

A parte não cortada do tronco (entre a linha de abate e a "boca"), denominada dobradiça, 

serve para apoiar a árvore durante a queda, permitindo que esta caia na direção da abertura 

da “boca”. A largura da dobradiça deve equivaler a 10% do diâmetro da árvore. 

Devido aos riscos de tombamento de árvores sobre os operadores, recomenda-se que se 

mantenha uma distância mínima entre as equipes, quando duas ou mais estiverem 

trabalhando na mesma área de supressão. A distância mínima recomendada entre si é de 100 

m.  
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O sentido da supressão das árvores nos locais onde o terreno apresenta maior declividade 

deverá ser realizado de baixo para cima ou morro acima, para minimizar os riscos de acidentes 

com a caída de árvores. 

 

 

FIGURA 8.1.7.3 – Esquema representativo da técnica padrão de corte. 

 

 

  

FOTO 8.1.7.7 – Início das atividades de 
supressão vegetal, por trator, após a realização 
do corte seletivo de árvores de maior porte. 

FOTO 8.1.7.8 – Supressão vegetal com geração 
de folhas, galhadas e pequenos troncos, que são 
reaproveitados posteriormente. 
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FOTO 8.1.7.9 – Corte seletivo em área autorizada de supressão vegetal. 

 

 Remoção do material suprimido e de solo superficial 

Após a supressão vegetal será realizada a retirada de toda a biomassa vegetal gerada, 

composta por folhas, galhada e troncos. O material orgânico residual resultante da exploração 

florestal, como galhos, folhas, tocos, raízes, serapilheira, casca e pequenos fustes (menores 

que 15 cm de diâmetro), será provisoriamente armazenado nas margens da área de 

supressão (FOTOS 8.1.7.10 a 8.1.7.12). Este material deverá ser utilizado como camada 

superficial em futuras áreas de recuperação ambiental. 

O material lenhoso com potencial de aproveitamento econômico, resultante da atividade de 

supressão da vegetação autorizada, deverá ser disposto provisoriamente em depósito de 

armazenamento de madeira próximo à área de intervenção ambiental, cujo material poderá 

ser utilizado como estacas, para uso na construção de cercas e outros. Esse material também 

poderá ser disponibilizado para doação às comunidades circunvizinhas. 

Após a remoção da biomassa vegetal será realizada a destoca e remoção da camada 

superficial do solo (decapeamento) (FOTOS 8.1.7.13). O solo superficial poderá ser utilizado 

na transposição de solo nas áreas de recuperação ambiental, tendo em vista a presença de 

fauna e flora (sementes, propágulos vegetativos, micro-organismos, fungos, bactérias, 

minhocas). A função básica desta técnica é a introdução de espécies que, conhecidamente, 

formam bancos de sementes longevas e apresentam comportamento agrupado na natureza, 

como as plantas pioneiras que se desenvolvem e proliferam em núcleos adensados. Essas 

espécies atraem a fauna consumidora (herbívoros, polinizadores e dispersores de sementes) 

e preparam o ambiente para os seres subsequentes, cumprindo seu papel de facilitadoras do 

processo de sucessão ecológica. 

Tanto o material orgânico residual resultante da exploração florestal, como galhos, folhas, 

tocos, raízes, serapilheira, cascas e pequenos fustes, quanto o solo orgânico superficial 

decapeado, poderão ser armazenados provisoriamentes em uma área de estocagem de 

materiais provenientes da supressão vegetal, visando o futuro aproveitamento para 

reabilitação de áreas degradadas (FOTOS 8.1.7.14 e 8.1.7.15). 
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A biomassa vegetal poderá ser utilizada na transposição de galharia, que também servirá 

como abrigo artificial para a fauna, refúgio, alimentação e repouso. Essa técnica consiste no 

acúmulo de galhos, tocos, resíduos florestais na forma de núcleos ao longo das áreas a serem 

recuperadas. Outra importante função dessa técnica refere-se a deposição de matéria 

orgânica gerada pela decomposição do material (galharia), o qual enriquece o solo e cria 

condições apropriadas à germinação de sementes e crescimento de espécies de plantas mais 

adaptadas aos ambientes com maior nível de sombreamento e umidade. 

Não sendo possível a utilização imediata da biomassa vegetal e do solo superficial, esse 

material deverá ser estocado temporariamente em leiras em áreas devidamente preparadas 

e seguindo as recomendações técnicas usuais de manejo. 

A ausência da vegetação intensifica os processos de dinâmica superficial que causam perda 

de solo e de seus nutrientes, ao passo que as altas temperaturas decorrentes da exposição 

direta ao solo têm efeitos negativos sobre a fauna do solo. A presença de vegetação (nativa 

ou não) é fator de conservação do solo, motivo pelo qual a remoção separada de vegetação 

e de solo deve ser concatenada. 

Toda atividade de supressão será acompanhada por profissional habilitado, responsável pelas 

instruções de supressão e resgate de plantas e deverá ser feito um registro fotográfico.  

Ao final dos trabalhos de supressão, deverão ser avaliadas as atividades executadas, com 

elaboração de relatório com os resultados obtidos. 

 

  

FOTO 8.1.7.10 – Exemplo de enleiramento de 
resíduos florestais após a supressão vegetal. 

FOTO 8.1.7.11 – Exemplo de resíduos florestais 
enleirados após as operações de supressão. 
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FOTO 8.1.7.12 – Carregamento da biomassa 
vegetal e solo superficial provenientes de áreas 
de supressão, em caminhão basculante. 

FOTO 8.1.7.13 – Exemplo de raspagem de solo 
superficial orgânico em área de preparação para 
a lavra. 

 

  

FOTO 8.1.7.14 – Exemplo de placa indicativa do 
depósito de solo orgânico, destinado ao 
armazenamento de biomassa vegetal. 

FOTO 8.1.7.15 – Exemplo do local de 
estocagem temporária de resíduos florestais 
(tracejado amarelo) e de solo orgânico 
(vermelho). 

 

 

8.1.8. Programa de afugentamento e resgate da fauna silvestre 

Para compor o Estudo de Impacto Ambiental – EIA da ampliação da área de lavra, a Prominer 

Projetos Ltda realizou os levantamentos de campo (item 5.4), para inventariar a comunidade 

faunística da área de estudo da VOTORANTIM CIMENTOS. 

Promovendo o afugentamento da fauna das áreas de supressão da vegetação para ampliação 

da área de lavra e depósitos de estéril da VOTORANTIM CIMENTOS e realizando a operação 

de resgate e transporte da fauna que possa se acidentar ou não consiga se evadir dessas 

áreas, busca-se diminuir os efeitos adversos aos grupos de animais silvestres. 
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 Objetivos específicos: 

 Minimizar o impacto direto sobre a fauna durante atividade de supressão vegetal; 

 Minimizar o número de mortes de pequenos animais durante a fase de instalação do 

empreendimento na área diretamente afetada; 

 Aproveitar cientificamente os espécimes eventualmente mortos durante as etapas de 

supressão de vegetação que estejam em boas condições; 

 Identificar as principais causas da mortandade de espécimes decorrentes da supressão 

vegetacional; 

 Efetuar tratamento médico veterinário em animais eventualmente feridos na fuga ou 

resgate, de modo a permitir soltura em áreas pré-estabelecidas, quando essa não 

implicar em problemas de ordem ecológica, ou encaminhamento ao CETAS da região 

da área de estudo; 

 Destinar os espécimes e material zoológico de interesse específico para grupos de 

pesquisa de referência. 

 Metas e resultados esperados: 

 Conservar a diversidade gênica e específica dos mamíferos, aves, répteis e anfíbios 

ocorrentes na área de impacto direto do empreendimento através do resgate do maior 

número possível de animais silvestres; 

  Otimizar o esforço de resgate para tomar dados biológicos e ecológicos, como dados 

biométricos, biologia reprodutiva, preferência de habitats, distribuição geográfica, 

comportamento social, dieta, entre outros; 

  Aproveitar ao máximo o material zoológico coletado durante o trabalho de resgate 

(carcaças) para consolidar as coleções de referência da fauna de vertebrados do 

estado do Paraná e demais instituições regionais ou nacionais que manifestarem 

interesse. 

 Metodologia 

A supressão de vegetação em estágio médio para ampliar a área de lavra da VOTORANTIM 

CIMENTOS será de 100,05 ha. Dessa forma, esse programa contemplará atividades de 

afugentamento, resgate e translocação da fauna durante a supressão de vegetação; 

A avaliação e acompanhamento dos resultados gerados pelo desenvolvimento do Programa 

de Resgate da Fauna Silvestre poderão ser realizados após a análise dos dados ao fim das 

atividades. 

A equipe necessária para compor a execução do Programa de Resgate da Fauna Silvestre 

composta por 1 biólogo coordenador; 1 médico veterinário; 1 biólogo especialista em fauna 

terrestre e 1 biólogo auxiliar. 

A equipe será composta por profissionais especialistas, com experiência comprovada e os 

currículos e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica serão apresentados na 
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solicitação de Autorização para Manejo de Fauna no Departamento de Fauna do Instituto 

Água e Terra- IAT.  

O QUADRO 8.1.8.1 apresenta uma previsão dos itens básicos que devem ser considerados 

para contemplar a condução dos animais, captura e manejo. 

QUADRO 8.1.8.1 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

Armadilhas do Tipo Gaiola (P, M e G) 

Pau de couro ou cambão (grandes e médios mamíferos) 

Kit de contenção de serpentes (Tubos transparentes) 

Gancho para ofídios (serpentes) 

Puçá 

Baldes de 60l 

Saco de pano (aves, répteis, pequenos mamíferos) 

Lona Preta 

Caixa de Grampos 

Luva de couro (raspa) 

Botas de cano longo (preferencialmente de couro) 

Sacos Plásticos 

Gaiolas de transporte (Aves) 

Caixas de Transporte (Mamíferos e répteis) 

Caixas de Transporte de madeira para serpentes 

3 caixas com 3 ampolas de 10 ml cada de solução de Ketamina 50mg/ml 

Seringas (3, 5 e 10ml) 

Luvas de manipulação (M e G) 

Álcool 70º 

Instrumentos Cirúrgicos Diversos (Para pequenas intervenções) 

Cordas 

Cordoalhas 

Formol 

Pasta de Xilocaína 

 

A supressão de vegetação envolverá o acompanhamento da equipe de fauna, com a etapa 

preliminar de treinamento da equipe de corte e atividades de afugentamento, resgate e 

translocação das espécies encontradas.  

 Treinamento da Equipe de Corte 

Antes do início das atividades de supressão deverá ser realizada a capacitação dos 

trabalhadores. Nesta etapa serão realizados encontros diários com cada frente de trabalho, 

antes do início das atividades, a fim de explicitar os procedimentos a serem adotados durante 

a supressão da vegetação relacionados à fauna. Os temas propostos são: direcionamento e 

velocidade do corte, identificação de locais de refúgio ou nidificação e procedimentos a serem 

adotados quando for localizado algum animal. 

 Treinamento da Equipe de Resgate 

O coordenador do plano de manejo da fauna deverá traçar diretrizes para direcionamento de 

ações, as quais deverão orientar a equipe, na fase de planejamento do resgate. Durante a 

execução das ações deverão ser agendadas reuniões para averiguar a eficiência da 
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metodologia aplicada e quais as ações que devem ser redirecionadas em função das 

especificidades locais identificadas no decorrer dos trabalhos de desmatamento. Os temas 

abordados com a equipe de resgate sugeridos são: procedimentos de acompanhamento e 

manejo da fauna durante a supressão; o que é o resgate de fauna; objetivos do resgate de 

fauna; definições e conceitos ecológicos aplicados ao resgate; legislação ambiental aplicada 

ao resgate de fauna; formas de contenção física; tipos de biometria; formas de 

acondicionamento; formas de soltura; locais de soltura; formas de transporte; medidas de 

biossegurança; medidas mitigadoras em caso de acidentes com indivíduos da fauna; 

prevenção de acidentes com animais peçonhentos e fluxo de contato dos responsáveis e das 

instituições envolvidas. 

 

 Atividades de Afugentamento 

As operações de resgate previstas para este plano são pautadas pelas seguintes atividades, 

a saber: 

 Busca preliminar e varredura nas áreas previstas de supressão, para o afugentamento 

de pequenos, médios e grandes vertebrados; 

 Busca e varredura nas áreas durante e após a derrubada das árvores para resgate 

(propriamente dito), triagem e soltura dos demais animais; 

 Quando algum animal é visualizado, são dispendidos esforços objetivando sua 

dispersão passiva para a vegetação do entorno. O resgate, salvamento e manejo só 

são realizados caso seja verificada a impossibilidade do animal em se deslocar por 

meios próprios ou caso o deslocamento seja feito para o sentido contrário ao da 

vegetação. 

 Os animais porventura feridos passam por tratamento médico veterinário e ficam em 

observação sob cuidados, até que se encontrem aptos para serem soltos. 

 Os animais que vieream a óbito em campo serão encaminhados para a área de triagem 

no campo e acondicionados em local apropriado. Os indivíduos que apresentaram 

condições para depósito científico serão preparados (via seca ou úmida) e 

encaminhados para Universidade. 

  

 Processamento dos Animais Resgatados 

Os animais resgatados serão examinados pelo médico veterinário, que verificará as condições 

de saúde e proceder os primeiros socorros. Em caso de ferimentos mais graves, que 

necessitem de cuidados mais especializados, os animais serão encaminhados para clínicas 

veterinárias da região. 

No caso dos animais impossibilitados de soltura e que porventura sejam sacrificados, será 

procedido o aproveitamento científico deste espécime. Entendendo-se por aproveitamento 

científico a preparação para coleções zoológicas (vivas ou não) e preparação para 

transferência para criadouros ou zoológicos devidamente registrados no IBAMA.  
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 Soltura dos Animais Resgatados 

A soltura da fauna resgatada deverá ser feita nas áreas com fragmento de vegetação 

adjacentes à áreas suprimidas. Os animais deverão ser, preferencialmente, soltos no mesmo 

dia da captura e nas horas de temperatura mais amena. O transporte dos animais deverá ser 

feita em caixas de transporte específicas para cada tipo de animal (tamanho, espécie e 

comportamento social), as quais deverão ser devidamente acondicionadas em veículos de 

carga, e acompanhadas da licença de transporte devidamente emitida pelo órgão ambiental 

competente. 

 

 Áreas de Soltura dos Animais 

Estas áreas devem ser próximas à área de origem dos animais, de forma a reduzir o máximo 

o estresse decorrente do transporte, a introdução de doenças e misturas genéticas. 

Entretanto, devem distar da área de influência do empreendimento o suficiente para evitar os 

problemas de adensamento provocados pelo deslocamento induzido da fauna devido a 

destruição de habitats. É importante ainda que a área tenha características semelhantes à 

área de origem e que não apresente densidades elevadas. 

Nesta análise deve-se seguir os seguintes critérios para a seleção prévia das áreas de soltura: 

tamanho dos blocos ou remanescentes florestais (em relação ao tamanho da área, quanto 

maior melhor), distância da área de proveniência dos animais, grau de conectividade, matriz 

de entorno e representatividade da tipologia vegetal (similaridade dos tipos de habitat e uma 

representação destes em proporções semelhantes à da área de origem). 

 

8.2. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 

A VOTORANTIM CIMENTOS executa Programas Sociais abrangendo o público de Rio 

Branco do Sul e municípios vizinhos. O QUADRO 8.2.1 apresenta as iniciativas sociais 

realizadas em 2020 pela VOTORANTIM CIMENTOS e o QUADRO 8.2.2 apresenta as novas 

atividades planejadas para iniciarem em 2021. 

 

QUADRO 8.2.1 

INICIATIVAS SOCIAIS DA VOTORANTIM EM 2020 

PROJETOS /INICIATIVAS OBJETIVO DO PROJETO CIDADE 

PVE - Parceria Pela 

Valorização da Educação 

O PVE tem como estratégia a atuação em 

duas frentes: qualificação das práticas de 

gestão educacional e escolar, assim como o 

engajamento na mobilização social pela 

educação. 

 

Rio Branco do Sul 

Itaperuçu 

Almirante 

Tamandaré 

 

Continua... 
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QUADRO 8.2.1 

INICIATIVAS SOCIAIS DA VOTORANTIM EM 2020 

PROJETOS /INICIATIVAS OBJETIVO DO PROJETO CIDADE 

Plano de Relacionamento 

Promover constante diálogo e qualificação do 

relacionamento com a comunidade para 

desmistificar conceitos sobre a operação local 

e reforçar o compromisso da VOTORANTIM 

CIMENTOS no apoio ao desenvolvimento 

socioeconômico na localidade. 

Rio Branco do Sul 

VIA – Votorantim pela 

Infância e Adolescência 

Fortalecimento do CMDCA (Conselho 

Municipal da Criança e Adolescente) de Rio 

Branco do Sul, por meio de capacitações 

técnicas remotas e presenciais, aplicação e 

mensuração do instrumento régua de 

maturidade, e também apoio no 

acompanhamento do projeto apoiados via 

Fumcad. 

Rio Branco do Sul 

REDES – ACAVARI 

Geração de trabalho e renda, via 

fortalecimento de cooperativa local de 

catadores (ACAVARI), por meio do 

desenvolvimento de planos de negócios, 

gestão, regularização e assistência técnica, 

focando na melhoria da produtividade e 

comercialização de seus produtos. Apoio à 

associação para a venda de CDRU a 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

Rio Branco do Sul 

 

 

QUADRO 8.2.2 

NOVAS INICIATIVAS SOCIAIS DA VOTORANTIM EM 2021 

PROJETOS /INICIATIVAS OBJETIVO DO PROJETO CIDADE 

AGP - Saúde 

Programa de Apoio a Gestão Pública: Durante 

a Pandemia foram realizados investimentos 

em infraestrutura e na sequência serão 

apoiados o plano setorial da saúde pública 

Rio Branco do Sul 

Itaperuçu 

 

Educação O futuro é para 

todos – Incentivado FIA 

Estadual 

Qualificar a oferta da educação básica e 

profissionalizante gratuita para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

promovendo o direito à educação, à leitura, à 

cultura, ao brincar e ao esporte. 

Rio Branco do Sul 

Continua... 
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QUADRO 8.2.2 

NOVAS INICIATIVAS SOCIAIS DA VOTORANTIM EM 2021 

PROJETOS /INICIATIVAS OBJETIVO DO PROJETO CIDADE 

Bibliotecarte Incentivado 

Cultura 

 

Resignificar bibliotecas solidárias como 

espaços multiculturais de fomento a leitura por 

meio de práticas culturais de difusão, 

divulgação, incremento de acervo 

bibliográfico e digital. 

Rio Branco do Sul 

 

Plano Anual Esportivo 

IncentivadoEsporte 

 

Promover a prática esportiva, para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade 

e em idade escolar, durante contra turno 

escolar ou em jornada ampliada. 

Rio Branco do Sul 

 

 

A partir dos estudos realizados para a ampliação do empreendimento na área de estudo e na 

Pesquisa de Percepção Ambiental realizado pela Prominer Projetos Ltda, alguns programas 

serão incrementados para abranger os temas de temas ambientais, como apresentados a 

seguir: 

 

8.2.1. Programa de educação ambiental (PEA) 

A VOTORANTIM CIMENTOS considera a Educação Ambiental parte importante para 

realização de suas operações produtivas, seja nas fases de planejamento, implantação e 

operação do empreendimento, e até na fase de encerramento de suas atividades. Além disso, 

a efetiva incorporação dos compromissos da Política de Educação Ambiental nos processos 

de licenciamento ambiental favorece o aperfeiçoamento contínuo e a efetividade da Política 

Ambiental Global e Regras Verdes adotadas pela empresa, fazendo com que, por meio de 

ações estratégicas e específicas, e respeitando a realidade local, promova uma transformação 

efetiva na vida de todos os envolvidos, em especial, da comunidade local. 

O Programa de Educação Ambiental – PEA que a VOTORANTIM CIMENTOS propõe 

incrementar na Unidade Rio Branco do Sul segue as disposições previstas na Instrução 

Normativa IBAMA nº 02/2012 e tem por objetivos e metas: 

 Minimizar os impactos ambientais decorrentes da ampliação do empreendimento; 

 Conscientizar e sensibilizar os trabalhadores da empresa quanto à importância da 

conservação ambiental, sobretudo no que diz respeito à proteção da fauna e flora e 

disposição adequada dos resíduos, através da organização de processos ensino-

aprendizagem, que envolvam metodologias participativas.  

O PEA aqui proposto terá como público alvo os trabalhadores da VOTORANTIM CIMENTOS, 

diretamente contratados pela empresa, mas também poderá ser estendido a terceirizados, à 

população moradora do entorno do empreendimento, bem como às escolas da região.  



PROMINER
PROJETOS  LTDA 767 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

8.2.1.1. Metodologia 

O PEA compreenderá a seguinte metodologia: 

 Constituição de equipe para o desenvolvimento do Programa; 

 Mobilização e reunião da equipe responsável pela implementação do programa 

visando definir um plano de ação do PEA. A equipe será composta por membros da 

VOTORANTIM CIMENTOS. Serão convidados a participar do PEA a sociedade civil 

organizada e/ou ambientalista existentes no município, bem como o poder público 

local; 

 Planejamento e elaboração de proposta de ações e respectivo cronograma de 

execução; 

 Avaliação anual do programa, com comprovações dos resultados obtidos, tais como 

registro fotográfico, listas de presença etc. 

8.2.1.2. Ações previstas 

O Programa compreenderá a realização das seguintes ações juntos aos trabalhadores diretos 

e terceirizados da VOTORANTIM CIMENTOS: 

 Realização de palestras educativas focadas na preservação ambiental, com 

orientações sobre a disposição adequada os resíduos, a importância da proteção à 

fauna e flora, conservação de recursos hídricos e demais temas relativos à saúde, 

segurança e meio ambiente (prevenção à dengue, cuidados com animais peçonhentos, 

segurança no trânsito, economia de água e energia etc.); 

 Divulgação de material didático entre motoristas em relação aos cuidados no transporte 

de produtos da empresa, como respeito à sinalização e limite de velocidade, 

manutenção de veículos, treinamentos etc.; 

 Distribuição de material didático-educativo entre os trabalhadores do empreendimento, 

diretos e terceirizados, na forma de folders e cartilhas, focadas na preservação 

ambiental, abordando forma simples e sucinta, os seguintes temas e conteúdos: 

Geração e descarte de resíduos: O problema mundial; o homem como principal 

responsável pelo consumo e descarte de resíduos; os problemas causados pelo 

descarte incorreto de lixo (embalagens de alumínio do tipo “marmitex”, tocos de cigarro 

etc.); cuidados no ambiente de trabalho; destinação correta dos resíduos; 

Áreas de Preservação Permanente (APP): conceito; áreas enquadradas como APP; 

limite permitido para o desmatamento; a importância de sua preservação; prejuízos 

causados pelo desmatamento irracional e a conduta do homem e da comunidade local 

diante dos recursos hídricos disponíveis. Relações com o empreendimento: 

procedimentos legais a serem considerados para obras localizadas em APP. 

Lei de Crimes Ambientais: A criação de instrumentos legais como forma de assegurar 

os direitos e deveres do cidadão; atividades ilegais e tempo de reclusão previsto na lei; 

tráfico de animais silvestres e suas implicações. 
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Hoje a VOTORANTIM CIMENTOS já desenvolve as Regras Verdes com seus colaboradores, 

que se baseiam nos princípios de sua Política Ambiental, compreendendo as seguintes ações: 

1- Proteger e respeitar o meio ambiente – ar, terra e água; 

2- Proteger espécies da nossa biodiversidade – flora e fauna; 

3- Minimizar a geração de resíduos – reúso, reciclagem e destinação responsável; 

4- Maximizar a eficiência energética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa – 

produção, transporte e operações de apoio; 

5- Monitorar continuamente os impactos ambientais e desenvolver um plano para definir 

metas de redução; 

6- Comprometer-se com o uso do mais alto nível de tecnologia de controle de poluição, 

sempre que possível; 

7- Respeitar cavernas e sítios culturais, geológicos, históricos, paleontológicos e 

arqueológicos; 

8- Dialogar abertamente - Respeitar vizinhos e partes interessadas; 

9- Reduzir o uso de matérias primas virgens sempre que possível. Maximizar o uso 

responsável e eficiente de recursos; 

10- Reabilitar áreas durante a operação e após o fechamento. 

8.2.1.3. Indicadores ambientais, acompanhamento e avaliação do programa 

Todas as ações e atividades executadas no âmbito do PEA deverão ser registradas, e os 

resultados serão contemplados em um relatório anual, e encaminhados ao órgão ambiental 

competente.  

Este relatório deverá contemplar a avaliação do alcance do PEA, bem como os resultados 

alcançados. Assim, a partir dos indicadores listados a seguir, será acompanhada e avaliada a 

efetividade do PEA: 

 Eventos de educação ambiental realizados; 

 Número de pessoas que participaram dos eventos de educação ambiental; 

 Material didático-educativo elaborado e distribuído. 

A avaliação e o acompanhamento dos resultados do PEA serão realizados após a análise 

desses indicadores. 

8.2.1.4. Responsáveis e recursos necessários 

A implantação do PEA será de responsabilidade da VOTORANTIM CIMENTOS. A execução 

do programa ficará a cargo da equipe técnica da empresa ou empresa de consultoria 

contratada para tal finalidade. No QUADRO 8.2.1.1 é apresentada a previsão de recursos 

humanos e materiais necessários para a execução do PEA. 
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QUADRO 8.2.1.1 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

01 especialista em comunicação 

01 técnico em meio ambiente 

Material de divulgação (folder, cartilha, boletim informativo etc.) 

Local para realização de atividades de educação ambiental 

8.2.1.5. Cronograma de execução 

O PEA deverá ser iniciado na fase de implantação do empreendimento, com a definição de 

equipe que o colocará em prática o planejamento das ações, assim que obtida a Licença de 

Instalação, em seu primeiro ano, devendo o programa estar implantado no segundo ano. 

As ações propostas no PEA deverão ser realizadas anualmente, conforme cronograma 

apresentado no QUADRO 8.1.1.2. O programa deverá ser desenvolvido durante todo o 

período de implantação do empreendimento e de operação do processo produtivo, com 

elaboração de relatórios a serem apresentados anualmente ao órgão ambiental.  

QUADRO 8.2.1.2 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PEA 

AÇÕES 

ANOS 

IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO 

1 2 3 ... 1 2 3 4 ... 

Constituição de equipe e planejamento de ações           

Realização de atividades de educação ambiental                 

Elaboração de Relatório                   

8.2.2. Programa de comunicação e participação social (PCPS) 

O Programa de Comunicação e Participação Social - PCPS será desenvolvido levando em 

consideração os estudos ambientais elaborados e a pesquisa de percepção ambiental 

realizada entre os moradores residentes no entorno imediato do empreendimento proposto.  

São objetivos gerais do Programa de Comunicação e Participação Social: 

 Informar o público-alvo, de forma clara e objetiva, de modo a propiciar um bom 

relacionamento entre a empresa e a comunidade afetada, evitando futuros conflitos ou 

minimizando aqueles já estabelecidos, sobre os impactos sociais e ambientais do 

empreendimento, principais alterações do projeto e suas implicações e as medidas 

mitigadoras e compensatórias adotadas pelo empreendedor; 

 Servir de instrumento de interação entre o empreendedor, a população do entorno, os 

órgãos públicos locais e as representações da sociedade civil organizada 

notadamente, no que diz respeito a incômodos decorrentes das atividades do 

empreendimento, ofertas de empregos para população local, recebimento e respostas 

às queixas, críticas e sugestões;  

https://correio.usp.br/mail?client=preferred#_Toc369193416
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 Aprimorar um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e a população 

local, especialmente aquela diretamente afetada pelo empreendimento, de forma a 

estabelecer uma via direta e permanente de relacionamento entre as partes, visando 

reduzir e evitar riscos de conflitos e promover a imagem institucional do 

empreendimento e do empreendedor.  

 Aprimorar mecanismos de comunicação que possibilitem o recebimento de 

reclamações e queixas por parte da comunidade, por meio de registro na portaria (caixa 

de reclamações ou livro de registro etc.); 

 Constituir um acervo de informações sobre o empreendimento (registro de ocorrências, 

reclamações, conflitos etc.), devidamente organizado e de fácil acesso, que possam 

ser úteis para a tomada de decisão ao longo da vida útil da mina e no planejamento de 

seu fechamento; 

 Potencializar o impacto social no município, articulando todos os projetos sociais 

patrocinados pela VOTORANTIM CIMENTOS, bem como seus beneficiados, 

proponentes, órgão público e sociedade civil 

 Fomentar rede de colaboração, conectando atores da comunidade e estimulando o 

engajamento comunitário em ações de interesse coletivo. 

8.2.2.1. Metodologia 

A implantação do programa será desenvolvida em duas etapas. 

A primeira etapa deverá ser desenvolvida no prazo de um ano, assim que obtida a Licença de 

Instalação, contemplando as seguintes ações: 

 Planejamento das atividades e ações; 

 Definição e mobilização da equipe técnica; 

 Implantação do Diálogo Aberto e Portas Abertas entre os stakeholders;  

 Implantação do canal eficaz para recebimento de queixas e reclamações, por meio de 

instalação na portaria do empreendimento de caixa ou formulário de formalização de 

reclamações e sugestões, e divulgação de telefone e e-mail institucional para a mesma 

finalidade; 

 Produção da primeira campanha de comunicação institucional, com confecção de 

material impresso para divulgação das atividades da empresa, do projeto de ampliação 

do empreendimento e divulgação dos canalis de comunicação criados, com realização 

de reunião contínua com a população dos bairros do entorno do empreendimento e 

divulgação do material produzido;  

 Elaboração de relatório anual de atividades desenvolvidas, para envio ao 

órgãoambiental competente. 

A segunda etapa deverá ser iniciada a partir do segundo ano de obtenção da Licença de 

Instalação, e deverá se estender durante a fase de operação do empreendimento, com a 

realização das seguintes ações: 
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 Elaboração de divulgação de boletim informativo, com periodicidade anual, sobre as 

atividades e programas socioambientais desenvolvidos pela empresa, juntamente com 

cronograma das atividades. 

 Sistematização das reclamações e sugestões recebidas e elaboração de relatórios 

anuais (elaboração de fichas de registro e controle de atividades), indicando o 

encaminhamento adotado e os resultados alcançados; 

 Elaboração de relatórios anuais sobre a implementação, atividades e resultados do 

PCPS para envio ao órgãoambiental competente. 

8.2.2.2. Ações previstas 

Para a produção, elaboração e divulgação de material impresso, deve-se levar em 

consideração as necessidades do público-alvo, suas características, expectativas e 

preocupações em relação ao empreendimento.  

A pesquisa de percepção ambiental realizada com moradores dos bairros localizados no 

entorno da Mina Saivá, no raio de 1.500 km de ampliação, forneceu subsídios para a 

identificação e mapeamento da população afetada pelos impactos do empreendimento, e 

também para a implementação de medidas mitigadoras e ações de compensação ambiental. 

Assim, como meios eficazes a serem empregados nesse contexto, destacam-se: 

 A elaboração de folder institucional: contendo uma breve caracterização do 

empreendimento, tempo em que opera na região, principais impactos gerados e 

programas socioambientais e medidas mitigadoras previstos; 

 Boletim informativo: com conteúdos referentes aos resultados dos programas de 

monitoramento, medidas adotadas para a minimização dos impactos, soluções 

adotadas em casos de queixas e reclamações da comunidade, eventuais ações 

desenvolvidas em conjunto com o poder público local; 

 Serviço eficaz de recebimento de reclamações e sugestões, que deverá ser 

desenvolvido de modo a permitir o estabelecimento de canal de diálogo contínuo entre 

população do entorno e o empreendedor, garantindo fluxo de informações e adoção 

de medidas que minimizem potenciais situações de conflitos. 

O desenvolvimento e aprimoramento do Programa de Comunicação e Participação Social – 

PCPS devem se nortear pelas seguintes ações:  

 Utilização de informação acessível, transparente e atualizada sobre o 

empreendimento; 

 Emprego de linguagem acessível ao público a qual se destina, considerando os 

diferentes interesses dos vários indivíduos e grupos afetados, o nível socioeconômico, 

de escolaridade, as lideranças locais e o grau de associativismo; 

 Divulgação para a comunidade afetada dos resultados obtidos com programas 

socioambientais e de monitoramento de impactos negativos e não mitigáveis. 
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Assegurar o acesso a informações implica fazer uso de diferentes meios e ferramentas, 

considerando as características e particularidades do público-alvo, utilizando meios 

eletrônicos, mídia impressa e até mesmo reuniões com as comunidades envolvidas. 

 

8.2.2.3. Indicadores ambientais, acompanhamento e avaliação do programa 

A partir dos indicadores listados a seguir, será acompanhada e avaliada a efetividade do 

programa: 

 Material folder/cartilha/boletim informativo elaborado e distribuído; 

 Número de recebimento de reclamações e sugestões recebidas; 

 Número de respostas às reclamações e sugestões recebidas. 

A avaliação e o acompanhamento dos resultados do programa serão realizados após a análise 

desses indicadores. 

 

8.2.2.4. Responsáveis e recursos necessários 

A implantação do PCPS será de responsabilidade da VOTORANTIM CIMENTOS. A execução 

do programa ficará a cargo da equipe técnica da empresa ou empresa de consultoria 

contratada para tal finalidade.  

No QUADRO 8.2.2.1 é apresentada a previsão recursos humanos e materiais necessários 

para a execução do PCPS. 

 

QUADRO 8.2.2.1 

RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 

01 especialista em comunicação 

01 técnico em meio ambiente 

Material de divulgação (folder, cartilha, boletim informativo etc.) 

Local para realização de reuniões e atividades de comunicação social 

8.2.2.5. Cronograma de execução 

A implementação do PCPS deve ser iniciada logo após a obtenção da Licença de Instalação, 

e terá continuidade durante a validade da Licença de Instalação e Operação, sendo as ações 

desenvolvidas conforme cronograma apresentado a seguir, no QUADRO 8.2.2.2. 
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QUADRO 8.2.2.2 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ETAPA ATIVIDADE 
 

1 2 3... 

Primeira 

Planejamento das atividades e ações    

Mobilização da equipe técnica    

Identificação e mapeamento da população afetada    

Implantação do Diálogo Aberto e Portas Abertas    

Desenvolvimento e implantação de canal de comunicação    

1ª campanha de divulgação de folder/cartilha/boletim informativo    

Elaboração de relatório anual das atividades desenvolvidas    

Sistematização das reclamações e sugestões    

Respostas às reclamações e sugestões recebidas    

Elaboração de relatório de atividades desenvolvidas    

Segunda 

Atualização do mapeamento da população afetada    

Campanhas de divulgação de folder/boletim informativo    

Sistematização das reclamações e sugestões recebidas    

Respostas às reclamações e sugestões recebidas    

Elaboração de relatórios anuais    

 

8.3. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

Apresenta-se a seguir as propostas de compensação ambiental previstas em lei de modo a 

atender aos impactos que não podem ser evitados ou suficientemente mitigados. Para tanto, 

deverá ser atendida a Lei Federal nº 9.985/00 e também é proposto um programa de 

revegetação e enriquecimento da flora, conforme discutidos na sequência. 

8.3.1. Atendimento a Lei Federal 9.985/00 (SNUC) 

A Lei Federal nº 9.985/00, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), estipula em seu artigo 36 que todo empreendimento que possa causar impactos 

ambientais significativos deve destinar um valor não inferior a 0,5% dos custos totais previstos 

para sua implantação a uma Unidade de Conservação (UC) de proteção integral. Porém, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedente a declaração da 

inconstitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.378/DF) de algumas 

expressões do Artigo 36 da Lei nº 9.985/00 e, no que tange ao percentual da compensação 

ambiental, entendeu a prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do 

empreendimento. Em 14 de maio de 2009 foi publicado o Decreto Federal nº 6.848, que 

acrescenta dispositivos no Decreto Federal 4.340/02 para regulamentar a compensação 

ambiental. Desta forma, para fins de cálculo da compensação ambiental, de acordo com o 

Artigo 2º do Decreto Federal nº 6.848/09, o grau de impacto nos ecossistemas pode atingir 

valores de 0 a 0,5%.  

Em 15 de maio de 2009 foi publicado o Decreto Federal nº 6.848, que alterou e acrescentou 

dispositivos ao Decreto Federal nº 4.340/02. Além disso, no anexo desse decreto foi 

estabelecida uma metodologia para o cálculo do grau de impacto ambiental. De acordo com 
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a Lei Federal nº 9.985/00, cabe ao órgão ambiental fixar o percentual, de acordo com o grau 

de impacto causado pelo empreendimento e também definir a qual Unidade de Conservação 

(UC) devem ser direcionados os recursos da compensação ambiental. Ainda de acordo com 

esta lei, os recursos advindos da compensação ambiental devem ser destinados a uma 

unidade de conservação do grupo de proteção integral, porém, se o empreendimento proposto 

afetar UC de uso sustentável, esta também deverá ser uma das beneficiárias.  

A Resolução CONAMA nº 371/06 estabeleceu diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 

cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação 

ambiental. O empreendedor deve apresentar no EIA/RIMA sugestões em relação às Unidades 

de Conservação – UC a serem beneficiadas com os recursos da compensação ambiental.  

Na esfera estadual, a Resolução Conjunta SEDEST/IAT nº 26, de 24 de novembro de 2020, 

dispõe sobre a metodologia para a gradação de impacto ambiental, visando estabelecer 

critérios de valoração da compensação ambiental, referente a unidades de proteção integral 

em licenciamentos ambientais, e os procedimentos para a sua aplicação. 

Cabe ao órgão licenciador fixar o valor da compensação ambiental, entre 0 a 0,5% do valor 

total dos investimentos previstos. A fixação da compensação ambiental é feita a partir da 

análise das informações contidas no EIA/RIMA.  

A área diretamente afetada- ADA do empreendimento proposto não interferirá em Unidades 

de Conservação – UC, mas uma pequena porção (nordeste) da área prevista de ampliação 

da mina Saivá está compreendida na Zona de Amortecimento da Gruta da Lancinha, conforme 

indicado na FIGURA 2.11.1 (Capítulo 2; seção 2.11). Assim, a VOTORANTIM CIMENTOS 

sugere a destinação do valor da compensação ambiental seja direcionada para o Monumento 

Natural Gruta da Lancinha, por se tratar de UC do Grupo de Proteção Integral, por estar 

localizado no município de Rio Branco do Sul, e também pelo fato do empreendimento 

proposto estar compreendido em parte de sua Zona de Amortecimento. 

O Monumento Natural Gruta da Lancinha foi criado por meio do Decreto Estadual nº 6.538, 

de 03 de maio de 2006, e é administrado pelo Instituto Água e Terra - IAT. Com área de 164,95 

ha, essa UC foi criada objetivando a proteção integral do patrimônio espeleológico, flora e 

fauna, águas superficiais e subterrâneas e demais recursos ambientais e o seu entorno1. A 

UC ainda não possui Plano de Manejo. Caso o recurso advindo da compensação ambiental 

seja destinado a essa UC, e conforme previsto no Artigo 33 do Decreto Federal nº 4.340/02, 

sua aplicação deverá seguir a seguinte ordem de prioridade: 

I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

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

III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 
proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; 

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e 

V- desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento. 

                                            
1 Decreto Estadual 6.538/206, disponível em: https://leisestaduais.com.br/pr/decreto-n-6538-2006-parana-fica-criado-no-municipio-de-rio-branco-do-sul-

o-monumento-natural-gruta-da-lancinha-secretaria-de-estado-da-cultura-seec 
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Os investimentos em equipamentos móveis foram previstos em R$ 15.620.000,00. Além dos 

equipamentos móveis, para o beneficiamento do minério são necessários equipamentos de 

britagem, cujo investimento é estimado em R 40.000.000,00. 

Por fim, é previsto o investimento de R$ 1.000.000,00 em licenciamento ambiental e mais 

R$ 500.000,00 em desenvolvimento de minas. 

Assim, para implantação do empreendimento é previsto o investimento inicial de 

R$ 57.120.000,00. 

8.3.2. Compensações por intervenções ambientais  

O plano de lavra, detalhado neste Estudo de Impacto Ambiental – EIA, resulta em uma cava 

final com uma área de 169,8 ha Mina Saivá, 2,83 ha da Mina Argila 853, além da implantação 

das Minas Filito Itacuri e Filito DCE e ampliação do Depósito Controlado de Estéril em suas 

áreas, totalizarando uma área de 125,48 ha, sendo a vida útil do empreendimento de 43 anos.  

Para ampliação do empreendimento minerário pleiteado pela VOTORANTIM CIMENTOS é 

prevista a supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, cujo uso e proteção são 

regulados pela Lei nº 11.428/06, regulamentada pelo Decreto nº 6.660/08. Também será 

necessária a intervenção em Área de Preservação Permanente – APP de recurso hídrico, 

definida pela Lei nº 12.651/12, alterada pela Lei nº 12.727/12. 

Na ampliação do empreendimento minerário na Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS é 

prevista a supressão de 100,5 ha de vegetação nativa secundária. Essa vegetação é 

composta por 25,93 ha de vegetação em estágio inicial, 74,12 ha de vegetação em estágio 

médio a avançado. Haverá intervenção em 11,5 ha de APP e o corte de 26 indivíduos arbóreos 

isolados. 

Em relação às vias de acesso e de circulação interna do empreendimento, serão utilizadas 

aquelas já existentes, não sendo necessária a intervenção ambiental em novas áreas. 

8.3.2.1. Supressão de cobertura vegetal nativa em estágio inicial de 

regeneração 

Para implantação do empreendimento minerário, é prevista a supressão de 25,93 ha de 

vegetação nativa em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica. 

De acordo com o Artigo 25 da Lei Federal nº 11.428/06, o corte, a supressão e a exploração 

da vegetação secundária em estágio inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica serão 

autorizados pelo órgão estadual competente. 

Entretanto, a Lei Federal nº 11.428/06  não preconiza compensação em caráter obrigacional 

para supressão em estágio inicial, ou seja, a supressão de vegetação nativa em estágio inicial 

de regeneração da Mata Atlântica independe do cumprimento da compensação 

Entretanto, é proposta pela VOTORANTIM CIMENTOS a preservação de área de 25,93 ha, 

recoberta por vegetação nativa remanescente, ou seja, equivalente a área de supressão de 

vegetação nativa em estágio inicial de regeneração.  
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8.3.2.2. Supressão de cobertura vegetal nativa em estágio médio/avançado de 

regeneração 

Para implantação do empreendimento minerário, é prevista a supressão de 74,12 ha de 

vegetação em estágio médio a avançado de regeneração da Mata Atlântica. 

De acordo com o Artigo 32 da Lei Federal nº 11.428/06 A supressão de vegetação secundária 

em estágio avançado e médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente 

será admitida mediante: 

I – licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que 

demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto; 

II – adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do 

empreendimento, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e 

sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, independentemente do disposto 

no Artigo 36 da Lei nº 9.985/00. 

Como medida compensatória ambiental é proposta pela VOTORANTIM CIMENTOS a 

preservação de área de 74,12 ha, recoberta por vegetação nativa remanescente, ou seja, 

equivalente a área de supressão de vegetação nativa em estágio médio a avançado de 

regeneração para ampliação do empreendimento minerário.  

8.3.2.3. Corte de árvores nativas isoladas 

Para implantação do empreendimento minerários faz-se necessário o corte de 26 árvores 

nativas isoladas, imprescindível para implantação da atividade minerária pretendida. Pela 

amostragem estimou-se um volume total de apenas 4,568780 m³ de material lenhoso a ser 

gerado. 

A compensação ambiental deverá ocorrer por meio do plantio de reposição, na proporção 10:1 

(plantio de 10 mudas de árvores nativas para cada exemplar cujo corte for autorizado), 

conforme previsto na Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 007/08, que regulamenta a 

exploração eventual de espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas, e Resolução SEMA/IAP 

nº 31/98, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização 

florestal e anuência prévia para desmembramento e parcelamento de gleba rural. 

Destaca-se que nenhuma das árvores nativas isoladas se trata de espécie ameaçada de 

extinção, no âmbito federal, conforme dispõe a Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 

2014 (Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção), bem como em 

âmbito estadual, conforme Lista Oficial de espécies da Flora ameaçada de extinção no 

Paraná, em conformidade com o Procedimento Operacional Padrão – POP 005, de 20 de 

junho de 2008, regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 e Lista 

Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná, editada em 1995. 

Ressalta-se que as árvores nativas isoladas objeto de autorização de corte situam-se fora de 

Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, definidas pela Lei nº 12.651/12, 

alterada pela Lei nº 12.727/12, bem como fora de outras áreas protegidas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36
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Tendo em vista o exposto, considerando o plantio de reposição na razão de 10 árvores para 

cada árvore cortada, deverão ser plantadas 260 mudas nativas como medida compensatória 

pelo corte de 26 árvores nativas isoladas. 

8.3.2.4. Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP 

A intervenção em APP de cursos d’água naturais se dará em área total de 11,5 ha para 

ampliação do empreendimento minerário. 

A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP pode ser autorizada nas hipóteses 

de hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental, conforme 

dispõe o Artigo 8º da Lei Federal nº 12.651/12, alterada pela Lei nº 12.727/12, e Artigo 2º da 

Resolução CONAMA nº 369/06. 

A intervenção em APP, com a necessidade ou não de supressão de vegetação nativa, de 

acordo com a Resolução CONAMA nº 369/06, pode ser autorizada pelo órgão ambiental 

competente nos casos de inexistência de alternativa locacional, como é o caso da atividade 

minerária, dentro do pit de lavra licenciado para as minas de calcário e filito, para continuidade 

das atividades de lavra das Minas Saivá, Mina Filito Itacuri e Mina Filito DCE, consideradas 

como utilidade pública.  

O Artigo 5º da Resolução CONAMA nº 369/06 também define que as medidas ecológicas, de 

caráter mitigador e compensatório referentes a este impacto ambiental, serão definidas no 

âmbito do referido processo de licenciamento, sendo que as medidas compensatórias devem 

consistir na efetiva recuperação ou recomposição de APPs presentes na mesma sub-bacia 

hidrográfica e prioritariamente na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras 

dos rios. 

Destaca-se que o empreendimento minerário de interesse da VOTORANTIM CIMENTOS se 

enquadra, de acordo com o Inciso VIII do Artigo 3º da Lei Federal 12.651/12, alterada pela Lei 

nº 12.727/12, e de acordo com a Alínea c) do Inciso I do Artigo 2º da Resolução CONAMA 

nº 369/06, como atividade de utilidade pública. O Artigo 5º do Decreto Federal 9.406/18 define 

as atividades abrangidas pela mineração: a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o 

beneficiamento, a comercialização dos minérios, o aproveitamento de rejeitos e estéreis e o 

fechamento da mina. 

Como medida compensatória ambiental pela intervenção em 11,5 ha de APP é proposta pela 

VOTORANTIM CIMENTOS a recuperação de área equivalente a intervenção em APP na 

mesma sub-bacia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento 

ou nas cabeceiras dos rios. 

8.3.2.5. Resumo das intervenções e compensações ambientais 

No QUADRO 8.3.2.1 a seguir são apresentadas as intervenções ambientais necessárias para 

continuidade das atividades de lavra de calcário, diabásio e filito nas Minas Saivá, Mina Filito 

DCE e Filito Itacuri da VOTORANTIM CIMENTOS e respectivas compensações ambientais 

baseadas nos dispositivos legais pertinentes. 
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A área proposta como forma de preservação remanescente de área de vegetação nativa 

(estágios inicial de regeneração da Mata Atlântica) de 25,93 ha e estágios médio a avançado 

de regeneração da Mata Atlântica de 74,12 ha e Restauração com espécies nativas de 

11,50 ha pela supressão de APP está localizada no interior do imóvel rural matriculado sob os 

nºs 13.164, 7.567 e 8.076, denominado Fazenda Santa Cruz, de propriedade da 

VOTORANTIM CIMENTOS, localizado a cerca de 14 km do centro do município de Rio Branco 

do Sul, na mesma bacia hidrográfica da área de intervenção ambiental. Esta propriedade é 

caracterizada por expressivos fragmentos de vegetação nativa remanescente, em diferentes 

estágios de regeneração da Mata Atlântica, além de áreas destinadas ao reflorestamento 

comercial da espécie exótica Pinus sp. (pinus). As áreas propostas para compensação são 

apresentadas no DESENHO 279.0.612.2-EIA-08. Nesse desenho são delimitas as reservas 

legais, as áreas de compensação já compromissadas em outros processos e as áreas de 

compensação desse licenciamento. 

QUADRO 8.3.2.1 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROPOSTAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

IMPACTO 

ÁREA DE  

INTERVENÇÃO 

(ha) 

ÁREA PROPOSTA 

DE COMPENSAÇÃO 

(ha) 

LEGISLAÇÃO 

PERTINENTE 

MÉTODO DE 

COMPENSAÇÃO 

Supressão de vegetação 

nativa (estágios inicial de 

regeneração da Mata 

Atlântica) 

25,93ha 25,93ha 
Lei nº 11.428/06, 

regulamentada pelo 

Decreto Federal 

nº 6.660/08 

Preservação de 

vegetação 

remanescente 

Supressão de vegetação 

nativa (estágios médio a 

avançado de regeneração 

da Mata Atlântica) 

74,12ha 74,12ha 

Preservação de 

vegetação 

remanescente 

Intervenção em Área de 

Preservação Permanente 

– APP de curso d’água 

11,50 11,50 

Resolução 

CONAMA 

nº 369/06 

Restauração com 

espécies nativas 

Corte de indivíduos 

arbóreos isolados 
26 260 

Resolução 

Conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP 

nº 007/08 

Plantio de mudas 

nativas 

8.4. PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

O programa de monitoramento ambiental é o principal instrumento de gestão ambiental do 

empreendimento. Entende-se por monitoramento ambiental "o acompanhamento sistemático 

da variação temporal e espacial de determinados parâmetros, denominados indicadores 

ambientais" (SÁNCHEZ, 1990). Por outro lado, gerenciamento ambiental pode ser definido 

como "o conjunto de operações técnicas e atividades gerenciais que visam assegurar que o 

empreendimento opere dentro dos padrões legais ambientais exigidos, minimize seus 

impactos ambientais e atenda a outros objetivos empresariais, como manter um bom 

relacionamento com a comunidade." (SÁNCHEZ, 1990). 
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No EIA/RIMA foram apresentadas as campanhas de monitoramento das águas superficiais e 

subterrâneas, da qualidade do ar, dos níveis de ruído e, dos níveis de vibração e pressão 

acústica. Portanto, apresenta-se a seguir a proposta para continuidade dos monitoramentos, 

após a obtenção da Licença de Instalação e, que terá continuidade na fase de operação do 

empreendimento.  

O plano de monitoramento ambiental tem por objetivo: 

 Verificar os impactos reais do empreendimento; 

 Comparar os impactos reais com aqueles previstos no EIA; 

 Detectar eventuais impactos não previstos ou de magnitude maior que os esperados; 

 Alertar para a necessidade de ações corretivas, caso os impactos ultrapassem os 

limites legais estabelecidos ou especificados nas licenças ambientais.  

Assim, terá continuidade o monitoramento realizado para o diagnóstico do EIA e, caso 

necessário, poderão ser realizadas correções, ajustes ou modificações quanto aos 

parâmetros, periodicidade e duração dos monitoramentos propostos. 

8.4.1. Indicadores ambientais, acompanhamento 

O plano de monitoramento proposto abrange as fases de implantação, operação e 

desativação do empreendimento. Para as diferentes fases do empreendimento são propostos 

diferentes monitoramentos ambientais. Deste modo são previstos os monitoramentos da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas, do nível do lençol freático, da qualidade do 

ar, dos níveis de ruído, dos níveis de vibração e pressão acústica, da fauna, das atividades de 

recuperação ambiental, das condições dos sistemas de drenagem e da estabilidade dos 

taludes. 

As campanhas de monitoramento deverão ser realizadas ao longo do ano, devendo ser 

elaborados relatórios anuais com a integração dos resultados obtidos nas campanhas e 

encaminhados anualmente ao órgão ambiental competente, no caso o IAT. No QUADRO 8.4.1 

são apresentados os monitoramentos ambientais a serem realizados nas fases de 

implantação, operação e desativação do empreendimento. 

No caso de identificação de indicadores anômalos durante a fase de monitoramento, devem 

ser investigadas suas procedências, uma vez que alterações podem ser originadas por causas 

naturais, de caráter periódico ou não, ou podem ainda ser induzidas por outra atividade 

antrópica alheia ao empreendimento. Estas investigações poderão incluir a intensificação ou 

modificação do programa de monitoramento, visando obter um conhecimento mais acurado 

do fenômeno. Caso as causas sejam decorrentes das atividades do empreendimento, deverão 

ser adotadas as medidas de controle necessárias para adequar aos padrões legais exigíveis. 

Na FIGURA 8.4.1 é apresentada a imagem de satélite com a indicação do pit final de lavra e 

a localização dos pontos de monitoramento propostos. 
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QUADRO 8.4.1 

MONITORAMENTO AMBIENTAL X FASES DO EMPREENDIMENTO 

MONITORAMENTO 
F A S E S 

PERIODICIDADE 
IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO DESATIVAÇÃO 

Estabilidade geotécnica X X X Semestral* 

Sistemas de drenagem X X X Semestral* 

Hidrogeológico X X X Contínuio/Semestral * 

Qualidade dos efluentes X X  Anual 

Qualidade das águas superficiais X X X Semestral* 

Qualidade das águas superficiais X X  Semestral* 

Qualidade do ar X X  Trimestral* 

Níveis de ruído X X  Anual* 

Vibração e Pressão acústica  X  Contínuo/Mensal 

Inventário de resíduos X X X Anual 

Atividades de Revegetação X X X Anual* 

Fauna silvestre X X  Semestral** 

Ações socioambientais X X X Anual 
*Durante toda a vida útil do empreendimento  
**A primeira campanha será realizada antes da ampliação e as demais serão realizadas por 2 (dois) anos após a ampliação. 

8.4.2. Formas de registro e controle do programa 

A VOTORANTIM CIMENTOS propõe a elaboração anual de um relatório de execução dos 

trabalhos de controle e recuperação a serem apresentados ao IAT. Este relatório sintetizará o 

andamento de tais trabalhos em relação ao cronograma executivo do empreendimento, 

detalhando, inclusive com documentação fotográfica, os programas de controle e dos 

programas de recuperação. São ainda apresentados neste relatório os resultados obtidos nos 

monitoramentos ambientais, de modo que seja verificado o enquadramento do 

empreendimento na legislação vigente. 
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8.4.3. Monitoramento da estabilidade geotécnica de taludes 

Os fatores que determinam a estabilidade de um talude são, fundamentalmente, sua 

inclinação, densidade dos materiais envolvidos, os parâmetros de resistência, e presença de 

água. De forma a se evitar a ocorrência de instabilidades, o projeto de engenharia considerou 

tais fatores no dimensionamento dos taludes e bancadas das cavas e do depósito controlado 

de estéril, adotando-se parâmetros geométricos bastante conservadores. 

 Metodologia 

Propõe-se aqui a realização do monitoramento geotécnico da cava e do depósito de estéril do 

empreendimento, propondo-se a realização das seguintes atividades: 

O controle de geotécnico dos taludes contemplará as seguintes ações: 

 Vistoria de campo com bússolas e clinômetros para verificação da inclinação dos 
taludes; 

 Vistoria de campo para verificação da presença de trincas, rupturas e escorregamentos 
e eventual necessidade de abatimento de blocos; 

 Vistoria de campo para verificação da condição e adequação do sistema de drenagem; 

 Vistoria de campo para verificação do cumprimento do planejamento de lavra e avanço 
da lavra de modo a manter a estabilidade dos taludes. 

 Pontos de amostragem 

Serão monitoradas as áreas de lavra e depósito controlado de estéril. 

 Periodicidade 

O monitoramento da estabilidade geotécnica dos taludes será semestral. 

 Análise dos resultados 

Caso seja verificado que os taludes não apresentam inclinações adequadas que 

comprometam os fatores de segurança, deverão ser realizadas novas análises de estabilidade 

para verificação da nova condição e proposto o retaludamento dos locais não conformes. Além 

disso, se constatadas nas vistorias técnicas situações severas em relação à presença de 

trincas, rupturas e escorregamentos nos taludes dos painéis de lavra, o local deverá ser 

isolado para o seu devido controle.  

Se constatada a presença de processos erosivos decorrentes da ineficiência do sistema de 

drenagem (más condições de manutenção), deverá ser realizado o seu redimensionamento 

ou revista a periodicidade da limpeza das canaletas, caixas de passagem e caixas de 

decantação de águas pluviais. 
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8.4.4. Monitoramento da drenagem, processos erosivos e assoreamento 

Os processos erosivos e de assoreamento de um determinado terreno, quando ocasionados 

por interferências antrópica, podem ocorrer com intensidades variáveis, associado a fatores 

como clima, solo, topografia, vegetação e uso da terra. Entre estes, a cobertura do solo é o 

fator que, isolado, se destaca como o mais determinante. As condições climáticas e 

pedológicas da região também contribuem para a fragilidade do sistema local. Chuvas fortes 

e abundantes, concentradas em um período curto do ano, solo pedregoso e seco, são fatores 

relevantes para o desencadeamento da instabilidade do terreno. 

 

 Metodologia 

Propõem-se o monitoramento de três aspectos básicos: (1) possíveis instalações de 

processos erosivos; (2) obstrução de elementos hidráulicos e; (3) turvamento e assoreamento 

de corpos d’água que permitiram a análise da situação atual da lavra e dos projetos finais 

previstos para a lavra e depósito controlado de estéril. 

O acompanhamento da implantação das medidas de prevenção, controle e mitigação na área 

de lavra da VOTORANTIM CIMENTOS tem sua elaboração a partir de duas etapas: (1) a 

atualização dos locais previamente inventariados e; (2) verificação de eventuais novas 

condições críticas ou potencialmente críticas. 

A atualização dos levantamentos se dá por meio de consecutivas vistorias à área da mina, 

utilizando o mesmo caminhamento traçado na ocasião da elaboração do inventário, permitindo 

a comparação entre a situação atual e a situação anterior. 

Objetivando verificar a eficiência dos sistemas de disciplinamento e controle de águas pluviais 

é proposta a realização de ensaios com Cone Imhoff para determinação das concentrações 

de sólidos sedimentáveis em amostras a serem coletadas nos tanques de decantação do 

empreendimento.  

O método do Cone de Imhoff define, a partir de um litro de amostra em repouso por 1 hora em 

cone de Imhoff, a quantidade de material que sedimenta por ação da força de gravidade e que 

é constituído pelos materiais inicialmente em suspensão em águas, efluentes domésticos e 

industriais, que podem ser removidos por sedimentação, após um período de decantação. 

 

 Pontos de amostragem 

Serão monitoradas as áreas de lavra e depósito controlado de estéril. O QUADRO 8.4.2.1 lista 

as categorias de locais associadas com possíveis instalações de processos erosivos; 

obstrução de elementos hidráulicos e drenagens, turvamento e assoreamento de corpos 

d’água, respectivamente. 
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QUADRO 8.4.2.1 

CATEGORIAS DE LOCAIS POR ASPECTO 

ASPECTO CATEGORIA DE LOCAIS 

Possíveis instalações de processos 
erosivos 

Áreas de solo exposto 
Superfícies de taludes e cortes de bancadas 
Pilhas de resíduos e materiais 
Pontos baixos dos taludes e pilhas de resíduos e materiais 
Elementos hidráulicos 

Obstrução de elementos hidráulicos e 
drenagens e eficiência dos tanques de 

decantação 

Vias de acesso: empreendimento, mineração, depósito estéril 
Elementos de drenagem superficial: trincheiras, valetas, 
caneletas, caixas, escadas hidráulicas 

Turvamento e assoreamento de corpos 
d’água 

Trechos de baixa energia de transporte 
Desembocaduras de talvegues e córregos 
Trechos a montante e jusante de travessias 
Lagos e reservatórios 

Indícios de instabilidade de taludes 
Depósito controlado de estéril 
Taludes em solo na área da mina 
Taludes mistos 

Fonte: Prominer Projetos Ltda. 

 

 Periodicidade 

O monitoramento da estabilidade geotécnica dos taludes será semestral. 

 Análise dos resultados 

Os locais vistoriados terão suas localizações indicadas em imagem de satélite devidamente 

georreferenciada e em escala adequada para visualização, o registro de cada vistoria será 

realizado por meio de documentação fotográfica, anotação em caderneta de campo e 

obtenção da localização dos pontos de interesse através de GPS. Todos os registros partem 

de observações visuais in loco realizadas por técnicos legalmente habilitados. 

Por fim, será apresentada a documentação fotográfica dos pontos visitados, seguida por um 

inventário com os comentários que levem em conta o histórico do ponto visitado e novas 

observações, quando pertinentes.  

8.4.5. Monitoramento hidrogeológico 

O monitoramento hidrogeológico será realizado através das medições dos níveis d’água dos 

piezômetros, acompanhamento do volume de água bombeada a partir do fundo da cava da 

Mina Saivá, medições das vazões nos córregos adjacentes e medições dos índices 

pluviométricos na região.  

 Metodologia 

Os piezômetros instalados no entorno da área de lavra da Mina Saivá possuem um medidor 

de nível d’água automático programado para realizar medições a cada 3 (três) horas. Estes 

medidores estão instalados nos piezômetros realizando as leituras e armazenando em um 
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datalogger. Periodicamente, um responsável da VOTORANTIM CIMENTOS descarrega 

essas informações em software próprio do equipamento. As leituras dos níveis d’água são 

lançados em uma planilha onde é possível avaliar a variação do nível do lençol freático. 

As medições de vazão serão realizadas através da utilização de um flutuador, balde graduado 

ou molinete hidrométrico, de acordo com as condições de cada curso d’água na ocasião da 

campanha de medição. 

O monitoramento do bombeamento das águas do fundo da cava será feito através de 

hidrômetro e, mensalmente, um responsável da VOTORANTIM CIMENTOS deverá realizar a 

leitura do hidrômetro, inserindo essa informação em uma planilha de controle. 

Para monitorar os índices pluviométricos será instalado um pluviômetro na Mina Saivá que 

poderá ser automático ou manual. Caso o pluviômetro seja automático, semanalmente deverá 

ser feito o download dos índices pluviométricos medidos. Caso o pluviômetro seja manual, um 

responsável da VOTORANTIM CIMENTOS deverá realizar a leitura diariamente e inserir o 

índice pluviométrico em uma planilha de controle. 

 

 Pontos de amostragem 

As medições dos níveis d’água serão realizadas em 7 (sete) piezômetros instalados no 

entorno da área de lavra. No QUADRO 8.4.3.1 são apresentadas as descrições e 

coordenadas dos piezômetros. 

 

QUADRO 8.4.3.1 

PONTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

ZONA E (m) N (m) 

PZ1 Próximo ao portão do Alemão 22J 667.504 7.214.068 

PZ2 Próximo à Antiga Mina Lavrinha 22J 668.054 7.214.514 

PZ3 Próximo da balança de agregados 22J 666.944 7.214.379 

PZ4 Ao lado da caixa de sedimentação 22J 666.937 7.214.552 

PZ5 Adjunto à torre do teleférico 22J 667.263 7.214.448 

PZ6 Primeiro acesso ao empreendimento vizinho 22J 668.546 7.215.970 

PZ7 Segundo acesso ao empreendimento vizinho 22J 668.533 7.215.199 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 

Os monitoramentos das vazões serão realizados em 4 (quatro) pontos nos córregos 

localizados no entorno da Mina Saivá. No QUADRO 8.4.3.2. são apresentadas as descrições 

e coordenadas dos pontos de monitoramento das vazões. 
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QUADRO 8.4.3.2 

PONTOS DE MONITORAMENTO DE VAZÃO 

PONTO DESCRIÇÃO UTM X (m) UTM Y (m) 

VZ1 Afluente do Córrego Saivá a montante do depósito de estéril 667.012 7.216.181 

VZ2 Córrego Saivá a jusante do depósito de estéril 666.378 7.215.196 

VZ3 Córrego sem denominação próximo às carvenas 668.175 7.214.588 

VZ4 Rio Abaixo a montante da Mina Saivá 668.111 7.213.997 

VZ5 Rio Abaixo a jusante da Mina Saivá 666.248 7.215.222 

VZ6 Córrego sem denominação a norte do depósito de estéril 667.633 7.217.043 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 

 

O pluviômetro para realização das medições de precipitação poderá ser instalado próximo ao 

escritório da mineração. 

 Periodicidade 

Inicialmente é proposta a periodicidade de monitoramento semestral, abrangendo o período 

seco e chuvoso, durante o período de ao menos dois anos, passando posteriormente para 

anual, caso não se notem variações significativas nas condições monitoradas. 

Cabe ressaltar que os piezômetros possuem medidos automáticos com dataloggers que 

realizam medições diárias, salvando os resultados na memória interna, e a estação 

meteorológica, caso seja automática, coletará dados continuamente, assim na periodicidade 

semestral será realizada a medição da vazão nos córregos localizados no entorno da Mina 

Saivá. 

A periodicidade do monitoramento poderá ser diminuída caso não seja identificada relação 

entre a alteração do nível do lençol freático com o avanço da área de lavra. 

 Análise dos resultados 

A partir dos resultados obtidos no monitoramento, será verificado como a operação na área 

de lavra interfere na alteração do nível freático, e caso observada essa alteração, se ela condiz 

com o esperado, a partir da modelagem numérica realizada. 

Caso sejam notadas alterações não previstas (como um rebaixamento do nível d’água 

subterrâneo além do previsto pela modelagem hidrogeológica, ou alterações significativas nas 

vazões de nascentes ou do bombeamento da cava), uma periodicidade maior deve ser 

adotada (por exemplo, trimestral) para acompanhamento destas disparidades. 

Caso tais alterações sejam confirmadas pela continuidade do monitoramento, desviando-se 

da previsão da modelagem hidrogeológica, recomenda-se uma reavaliação ou recalibração 

do modelo, a partir dos novos dados obtidos. 

8.4.6. Monitoramento dos efluentes líquidos 

O monitoramento da qualidade dos efluentes líquidos será realizado através da coleta e 
análise de amostras para determinação de parâmetros físico-químicos em pontos nas saídas 
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das bacias de decantação. Este monitoramento poderá avaliar a eficiência dos sistemas de 
controle adotados pela VOTORANTIM CIMENTOS e se há algum risco de contaminação do 
solo ou das drenagens devido aos efluentes gerados no empreendimento. 

 Metodologia 

As coletas deverão seguir os procedimentos descritos na Norma ABNT NBR 9898 ou pelo 

“Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e 

Efluentes Líquidos” elaborado pela Agência Nacional das Águas – ANA. 

Os ensaios analíticos seguirão as metodologias do Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater, 23th edition (SMEWW) e USEPA.  

Deverão ser determinados os seguintes parâmetros: temperatura, pH, turbidez, sólidos 

suspensos totais, sólidos sedimentáveis, sólidos totais, óleos e graxas, óleos minerais, óleos 

vegetais e gorduras animais. 

Os ensaios analíticos devem ser feitos por laboratório acreditado pela Coordenadoria Geral 

de Acreditação (CGCRE) do INMETRO na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e possuir 

o Cadastro de Certificação de Laboratório – CCL do IAT válido no período da campanha de 

monitoramento. 

 Pontos de amostragem 

O monitoramento da qualidade dos efluentes líquidos será realizado nas saídas dos tanques 
de decantação de sólidos.  

No QUADRO 8.4.4.1 são apresentadas as descrições e coordenadas dos pontos de 
monitoramento.  

QUADRO 8.4.4.1 

DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

mE mN 

EF1 Saída do tanque de decantação do pátio da Oficina (Escada) 667.153 7.215.079 

EF2 Saída do tanque de decantação da Britagem 667.014 7.214.569 

EF3 Saída do último tanque de decantação  666.949 7.214.478 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 

 Periodicidade 

O monitoramento da qualidade dos efluentes líquidos terá periodicidade anual, no período 
chuvoso.  

 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos no monitoramento da qualidade dos efluentes serão comparados aos 

limites legais definidos nas Resoluções CONAMA nº 430/11. Caso sejam identificados 

concentrações acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, deve-se avaliar as 

condições dos sistemas de tratamento e, caso seja necessário, realizar a limpeza ou 

adequação do sistema para realização de uma nova campanha de monitoramento.  
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8.4.7. Monitoramento da qualidade das águas superficiais 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais será realizado através da coleta e 

análise de amostras para determinação de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos em 

pontos a montante e a jusante do empreendimento. Este monitoramento poderá avaliar se as 

atividades da VOTORANTIM CIMENTOS interferem na qualidade das drenagens superficiais.  

 Metodologia 

As coletas deverão seguir os procedimentos descritos na Norma ABNT NBR 9898 ou pelo 

“Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e 

Efluentes Líquidos” elaborado pela Agência Nacional das Águas – ANA e CETESB. 

Os ensaios analíticos seguirão as metodologias do Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater, 23th edition (SMEWW) e USEPA.  

Deverão ser determinados os seguintes parâmetros: pH, temperatura, condutividade, sólidos 

em suspensão, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos totais, sólidos totais, turbidez, cor 

verdadeira, oxigênio dissolvido, óleos e graxas, óleos minerais, óleos vegetais e gorduras 

animais, Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO e Demanda Química de Oxigênio – DQO, 

fósforo total, fosfato total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjedahl total, 

nitrogênio total, coliformes termotolerantes e coliformes totais. 

Os ensaios analíticos devem ser feitos por laboratório acreditado pela Coordenadoria Geral 

de Acreditação (CGCRE) do INMETRO na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e possuir 

o Cadastro de Certificação de Laboratório – CCL do IAT válido no período da campanha de 

monitoramento. 

 Pontos de amostragem 

Para a caracterização da qualidade das águas superficiais, propõe-se a realização de 

amostragens em 6 (seis) pontos, localizados a montante e jusante do empreendimento. Esses 

pontos compreendem aqueles utilizados no diagnóstico do EIA/RIMA, conforme discriminada 

no QUADRO 8.4.5.1. A localização dos pontos de monitoramento da qualidade das águas é 

apresentada no DESENHO 279.0.612.2-EIA-01 

 

QUADRO 8.4.5.1 

DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

mE mN 

A1 Rio Abaixo a montante da Mina Saivá 668.119 7.213.983 

A2 Rio Abaixo a jusante da Mina Saivá 666.258 7.215.206 

A3 Afluente do Córrego Saivá a montante do depósito de estéril 667.001 7.216.266 

A4 Córrego Saivá a jusante do depósito de estéril 666.378 7.215.196 

A5 Córrego sem denominação a norte do depósito de estéril 667.600 7.217.114 

A6 Córrego do Alemão a jusante da Mina Mossunguê 667.526 7.214.132 
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 Periodicidade 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais terá periodicidade semestral, e será 
sazonal, compreendendo os períodos seco e chuvoso.  

 Análise dos resultados 

A análise dos resultados obtidos no monitoramento da qualidade das águas superficiais será 

feita comparando-os aos limites legais definidos para águas de classe II nas Resoluções 

CONAMA nº 357/05. Caso algum parâmetro apresente resultados acima dos limites 

estabelecidos pela legislação vigente, deverá ser feita uma análise para verificar se esse 

resultado se deve as condições naturais, fontes externas ou das atividades da VOTORANTIM 

CMENTOS. Caso seja detectado algum desvio por parte do empreendimento, deve-se 

implementar de imediato uma medida de controle para sanar o problema e nova campanha 

de monitoramento de ser realizada posteriormente.  

8.4.8. Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 

O monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será realizado através de análises 
físico-químicas e bacteriológicas dos piezômetros instalados no entorno da Mina Saivá.  

 Metodologia 

As coletas das amostras de águas subterrâneas devem ser realizadas seguindo os 

procedimentos estabelecidos ABNT NBR 15847:2010 - Amostragem de água subterrânea 

pelo método de baixa vazão (low flow). 

Os ensaios analíticos seguirão as metodologias do Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater, 23th edition (SMEWW) e USEPA.  

Deverão ser determinados os seguintes parâmetros: pH, temperatura, condutividade, turbidez, 

cloreto, fluoreto, nitrato, nitrito, sulfato, sólidos dissolvidos totais, alcalinidade a carbonatos, 

alcalinidade a bicarbonatos, alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, cádmio, chumbo, 

cobre, cromo, ferro, manganês, mercúrio, molibdênio, níquel, prata, selênio, sódio, urânio, 

vanádio, zinco, cálcio, magnésio, potássio, benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno, 

Os ensaios analíticos devem ser feitos por laboratório acreditado pela Coordenadoria Geral 

de Acreditação (CGCRE) do INMETRO na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e possuir 

o Cadastro de Certificação de Laboratório – CCL do IAT válido no período da campanha de 

monitoramento. 

 Pontos de amostragem 

A VOTORANTIM CIMENTOS efetuará o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas 
nos mesmos piezômetros apresentados no QUADRO 8.4.3.1 do capítulo de monitoramento 
hidrogeológico.  

 Periodicidade 

A periodicidade inicialmente deverá ser semestral, abrangendo o período seco e chuvoso, 

durante o período de ao menos dois anos, passando posteriormente para anual, caso não se 

notem variações significativas nas condições monitoradas. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 790 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

 Análise dos resultados 

A análise dos resultados obtidos no monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será 
feita através da comparação com os limites legais definidos na Resolução CONAMA nº 396/08 
para águas de consumo humano, apesar destas águas não serem consumidas pelos 
funcionários da VOTORANTIM CIMENTOS. Caso algum parâmetro apresente resultados 
acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, deverá ser feita uma análise para 
verificar se esse resultado se deve as condições naturais, influência externa ou das atividades 
da VOTORANTIM CMENTOS. Caso seja detectado algum desvio por parte do 
empreendimento, deve-se implementar de imediato uma medida de controle para sanar o 
problema e nova campanha de monitoramento de ser realizada posteriormente. 

8.4.9. Monitoramento da qualidade do ar 

O monitoramento da qualidade do ar deverá ser realizado através das amostragens das 
concentrações de Partículas Inaláveis (PM10) e Partículas Totais em Suspensão – PTS em 
pontos localizados no entorno do empreendimento. Este monitoramento poderá avaliar a 
eficiência das medidas de controle implantadas pela VOTORANTIM CIMENTOS para 
minimizar as emissões de particulados. 

 Metodologia 

o Partículas Inaláveis – PM10 

As amostragens de Partículas Inaláveis seguirão os procedimentos da Norma ABNT NBR 
13.412:1995 (Material particulado em suspensão no ar ambiente - Determinação da 
concentração de partículas inaláveis pelo método do amostrador de grande volume acoplado 
a um separador inercial de partículas). 

Nesse método, o ar é succionado durante um período de 24 h ± 1 h, através de um filtro, 
geralmente de fibra de vidro ou outro material relativamente inerte, não higroscópico e que 
apresente baixa resistência à passagem do ar. A vazão de ar succionado se mantém dentro 
de uma faixa constante de 1,13 m³/min. 

O cálculo da massa de material particulado inalável é determinado através da técnica da 
gravimetria. O dispositivo indicador de fluxo de ar é calibrado utilizando-se um padrão de 
transferência de vazão (PTV). O filtro é pesado antes e depois da amostragem, numa balança 
sob condições especiais de temperatura e umidade, a fim de se determinar o ganho líquido 
em massa. Antes de cada pesagem, o filtro é pré-condicionado por pelo menos 24 h. O volume 
de ar amostrado, corrigido para condições-padrão (25 °C e 760 mmHg), é determinado a partir 
da vazão medida e do tempo de amostragem. 

A concentração de PM10 no ar ambiente é calculada dividindo-se a massa das partículas 
inaláveis coletadas pelo volume de ar amostrado, corrigido para condições-padrão, e é 
expressa em microgramas por metro cúbico (µg/m³). O método se aplica para medições de 
concentrações em massa de PM10 para partículas que apresentam diâmetro aerodinâmico 
inferior ou igual a 10 µm. 

o Partículas Totais em Suspensão - PTS 

As amostragens de Partículas Totais em Suspensão – PTS deverão seguir os procedimentos 
da Norma ABNT NBR 9547:1997 (Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – 
Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume). 
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Esse método muito se assemelha ao método para amostragem de PM10 descrito 
anteriormente, com a diferença que não há um separador inercial de partículas e a vazão de 
ar succionado varia na faixa de 1,13 m³/min (filtro altamente carregado) a 1,70 m³/min (filtro 
limpo). 

A concentração de PTS no ar ambiente é calculada dividindo-se a massa das partículas totais 
em suspensão coletadas, pelo volume de ar amostrado, corrigido para condições padrão, e é 
expressa em microgramas por metro cúbico (µg/m³). 

 Pontos de amostragem 

A VOTORANTIM CIMENTOS se propõe a dar continuidade no monitoramento da qualidade 
do ar nos 2 (dois) pontos localizados a noroeste e sudoeste do empreendimento. 

O QUADRO 8.4.7.1 apresenta a descrição e localização dos pontos de monitoramento da 
qualidade do ar propostos neste Plano de Monitoramento Ambiental.  

QUADRO 8.4.7.1 

PONTO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

ZONA E (m) N (m) 

PQA3 Fazenda Inharu, a noroeste da Mina Saivá 22J 667.041 7.217.657 

PQA4 Residência do Sr. Luiz, a sudoeste da Mina Saivá 22J 665.628 7.214.879 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 Periodicidade 

Trimestralmente, propõe-se realizar uma campanha de monitoramento da qualidade do ar pelo 
período contínuo de 7 (sete) dias consecutivos, conforme estabelece a Resolução SEMA 
nº 16/2014. 

 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos no monitoramento da qualidade do ar deverão ser comparados com os 
limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018 e Resolução SEMA nº 16/2014. 
Nos QUADROS 8.4.7.2 e 8.4.7.2 são apresentados os limites estabelecidos nestas 
legislações ambientais, respectivamente. Caso sejam identificadas concentrações elevadas 
de Partículas Inaláveis e/ou Partículas Totais em Suspensão, a VOTORANTIM CIMENTOS 
deverá intensificar as medidas de controle para minimizar as emissões de particulados. 

QUADRO 8.4.7.2 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR – CONAMA 491/2018 

POLUENTE 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÃO 

FINAL* 

PADRÃO 

INTERMEDIÁRIO 

(PI-1) 

MÉDIA ARITMÉTICA 

ANUAL (g/m3) 

Partículas Totais Em 

Suspensão (PTS)  
24 h 240 g/m3 --- 80* 

Material Particulado (PM10) 24 h --- 120 g/m3 40 

Resolução CONAMA nº 491/2018 * Média geométrica anual para o parâmetro PTS. 
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QUADRO 8.4.7.3 

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR – RESOLUÇÃO SEMA Nº 16/2014 

POLUENTE PADRÃO 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

CONCENTRAÇÃO 

MÉDIA 

MÉDIA ARITMÉTICA 

ANUAL 

PTS 

PRIMÁRIO 24 h 240 g/m3 80 g/m3* 

SECUNDÁRIO 24 h 150 g/m3 60 g/m3* 

PI PRIMÁRIO/ SECUNDÁRIO 24 h 150 g/m3 50 g/m3 

Fonte: Resolução SEMA nº 16/2014.* Média geométrica anual para o parâmetro PTS. 

8.4.10. Monitoramento dos níveis de ruído 

O monitoramento dos níveis de ruídos será feito através de medições dos níveis de pressão 

sonora em pontos no entorno da Mina Saivá, próximo aos receptores críticos. Este 

monitoramento poderá avaliar se os ruídos emitidos pelas atividades desenvolvidas pela 

VOTORANTIM CIMENTOS se propagam com intensidade para áreas vizinhas e se atendem 

aos limites estabelecidos pela legislação vigente. 

 Metodologia 

As medições dos níveis de ruído deverão seguir os procedimentos estabelecidos na Norma 

ABNT NBR 10.151:2019 – Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em 

áreas habitadas – Aplicação de uso geral. 

Os equipamentos como sonômetro, microfone e calibrador acústico devem atender as Normas 

IEC de fabricação, conforme estabelece a Norma ABNT NBR 10.151, sendo calibrados por 

laboratório acreditado na Norma ABNT NBR 17.025:2017. 

Antes do início das medições, deverá ser feita uma vistoria nos locais de medição para 

identificação de sons intrusivos e a ocorrência de sons impulsivos ou tonais. Caso seja 

identificada a presença de sons tonais na fonte monitorada, as medições deverão ser feitas 

com sonômetro que possua filtro de 1/3 de oitava e, assim definir se as medições serão feitas 

pelo método simplificado ou detalhado.  

Para caracterizar um ambiente submetido a diferentes níveis de ruído, com variação de forma 

aleatória no tempo, determina-se o nível de ruído equivalente ponderado em A, com tempo de 

resposta “FAST” e integrado (LAeq), que consiste no nível de ruído constante que, no mesmo 

intervalo de tempo, contém a mesma energia total que o som flutuante. 

Cada medição terá duração suficiente para caracterizar o nível médio de ruído da região, 

sendo registrados valores na memória do equipamento, preferencialmente, a cada 1 segundo. 

Após o término de cada medição devem ser tomadas fotos do ponto para permitir a 

visualização do posicionamento do medidor em relação ao local de medição, assim como 

anotadas a localização do ponto em coordenadas UTM por meio de GPS e uma descrição 

geral do ruído ouvido, permitindo a criação de um perfil sonoro para cada região em estudo. 
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Os dados coletados e armazenados na memória do sonômetro devem ser transferidos para o 

computador por meio do software próprio do medidor, através do qual podem ser obtidos os 

valores de LAeq, L90 e L10 e, se necessário, a exclusão de sons intrusivos ou a inclusão de 

correções ao resultado final, conforme exigência da NBR 10.151:2019. 

 Pontos de monitoramento 

Propõe-se a continuidade do monitoramento nos 7 (sete) pontos apresentados no diagnóstico 

do EIA, com exceção do ponto R4, que será realocado para uma região com mais residências 

fixas, visto que o local monitorado anteriormente tratava-se de uma casa de veraneio, apesar 

da proximidade com o empreendimento.  

No QUADRO 8.4.8.1 são apresentadas as descrições e coordenadas dos pontos de 

monitoramento propostos neste Plano de Monitoramento Ambiental. Ressalta-se que, caso 

ocorra alguma reclamação dos níveis de ruído gerados na ampliação da Mina Saivá, a 

VOTORANTIM CIMENTOS se propõe a avaliar o caso e, se necessário, realizar o 

monitoramento dos níveis de ruído na residência do reclamante.  

QUADRO 8.4.8.1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

PONTO DESCRIÇÃO 

COORDENADAS UTM 

ZONA E (m) N (m) 

R01 Fazenda Inharu, a noroeste do empreendimento 22J 667.561 7.217.871 

R02 
Limite da propriedade da VOTORANTIM, próximo à 

residência a noroeste do empreendimento 
22J 665.067 7.216.837 

R03 
Comunidade vizinha, em frente à igreja, a oeste do 

empreendimento 
22J 665.063 7.215.893 

R04 Residências vizinhas a sudoeste do empreendimento 22J 666.457 7.214.709 

R05 
Via de acesso a residência vizinha situada a sudoeste do 

empreendimento 
22J 665.737 7.214.389 

R06 Residência vizinha a sudeste do empreendimento 22J 667.920 7.214.250 

R07 
Bairro a leste do empreendimento, próximo à Rodovia 

Parigot de Souza 
22J 669.310 7.215.039 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 

 Periodicidade 

As medições dos níveis de pressão sonora serão realizadas em campanha anual, 

preferencialmente, no período de seca, nos períodos diurno e noturno.  

 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos no monitoramento dos níveis de ruído serão comparados com os limites 

estabelecidos pela Norma ABNT NBR 10151:2019 para a área em questão. Ressalta-se que 

para o cálculo do ruído específico, poderão ser usados os níveis médios de ruído residual 
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medidos durante a campanha de monitoramento para o diagnóstico ambiental e apresentado 

neste EIA/RIMA. 

O QUADRO 8.4.8.2 apresenta os limites dos níveis de pressão sonora estabelecidos pela 

Norma ABNT NBR 10151:2019. 

QUADRO 8.4.8.2 

LIMITES DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO NOTURNO 

Áreas de residências rurais 40 dB 35 dB 

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

Área mista predominantemente residencial 55 dB 50 dB 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativas 60 dB 55 dB 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 dB 55 dB 

Área predominantemente industrial 70 dB 60 dB 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 10.151:2019. 

8.4.11. Monitoramento sismográfico 

O monitoramento sismográfico será feito através das medições dos níveis de vibração e 

pressão acústica gerados pelos desmontes de rocha na Mina Saivá em ponto localizado no 

escritório da mineração e, eventualmente, em residências nos bairros vizinhos. Este 

monitoramento poderá avaliar se as vibrações geradas nos desmontes de rocha podem 

causar algum dano estrutural em estruturas localizadas no entorno da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

 Metodologia 

As medições dos níveis de vibração e pressão acústica deverão seguir os procedimentos 

estabelecidos na Norma ABNT NBR 9.653:2018 – Guia para avaliação dos efeitos provocados 

pelo uso de explosivos nas minerações em áreas urbanas. 

O monitoramento sismográfico deverá ser realizado com sismógrafo de engenharia, dotado 

de geofone composto de três condutores posicionados tri-ortogonalmente (L, T e V) e um 

microfone. 

A faixa de captação dos condutores de vibração deverá ser de até 130 mm/s por canal na 

faixa de frequência de vibração de partícula de 2 a 250 Hz e a faixa de pressão acústica 

deverá ser de até 142 dB(L). 

Resumidamente, o geofone deverá ser fixado ao solo e o microfone posicionado em direção 

ao desmonte de rocha. As velocidades de vibração de partícula captadas pelos geofones nas 

componentes vertical, longitudinal e transversal deverão ser armazenadas no sismógrafo e o 

próprio equipamento deverá fornecer a velocidade de partícula resultante, assim como o pico 

de pressão acústica. 

 Ponto de monitoramento 

A VOTORANTIM CIMENTOS possui um sismógrafo de engenharia fixo instalado ao lado do 
escritório da mineração, localizado no limite sudoeste da área de lavra. Este equipamento 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 795 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

registrará os níveis de vibração e pressão acústica de todos os desmontes realizados na Mina 
Saivá. Além deste ponto de monitoramento, denominado V1, periodicamente será monitorado 
um ponto em frente à residências nos bairros vizinhos ao empreendimento, denominados V2 
e V3.  

No QUADRO 8.4.9.1 apresenta as descrições e coordenadas dos pontos de monitoramento 
sismográficos propostos neste Plano de Monitoramento Ambiental. 

QUADRO 8.4.9.1 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO SISMOGRÁFICO 

PONTO DESCRIÇÃO 
COORDENADAS UTM 

ZONA E (m) N (m) 

V1 Escritório Mineração 22J 667.286 7.214.995 

V2 Residência no bairro Madre 22J 669.289 7.215.001 

V3 Residências próximo à Mina Argila 853 22J 667.974 7.214.287 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., 2020. 

 Periodicidade 

Conforme descrito no capítulo anterior, no ponto V1, localizado no escritório da mineração, o 
monitoramento sismográfico será contínuo, ou seja, em todos os desmontes de rocha serão 
medidos os níveis de vibração e pressão acústica. Nos pontos V2 e V3, propõe-se a realização 
de campanhas mensais. Ressalta-se que, caso ocorra alguma reclamação por parte de algum 
vizinho, a VOTORANTIM CIMENTOS se prontifica a realizar o monitoramento sismográfico 
do próximo desmonte de rocha na residência do reclamante.  

 Análise dos resultados 

Os resultados obtidos nos monitoramentos sismográficos deverão ser comparados com os 
limites estabelecidos pela Norma ABNT NBR 9653:2018 para danos estruturais em edifícios 
e apresentados no QUADRO 8.4.9.2. Caso seja identificado algum nível de vibração e/ou 
pressão acústica capaz de causar danos estruturais em edifícios vizinhos ao empreendimento, 
o plano de fogo deverá ser readequado para minimizar a geração de vibração e pressão 
acústica. 

 

QUADRO 8.4.9.2 

LIMITES ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 9653:2018 

FAIXA DE 

FREQUÊNCIA 

LIMITE DE VELOCIDADE DE VIBRAÇÃO DE PARTÍCULA DE 

PICO 

PRESSÃO 

ACÙSTICA  

4 Hz a 15 Hz 15 mm/s a 20 mm/s 

134 dB(L) 

 

15 Hz a 40 Hz 20 mm/s a 50 mm/s  

Acima de 40 Hz 50 mm/s  

Nota: Para valores de frequência abaixo de 4 Hz deve ser utilizado como limite o critério de deslocamento de 

partícula de pico de no máximo 0,6 mm (de zero a pico) 

 

Fonte: Prominer Projetos Ltda., 2020. 
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8.4.12. Inventário de resíduos sólidos 

O monitoramento dos resíduos sólidos gerados e destinados pela VOTORANTIM CIMENTOS 

será feito através do controle anual a partir de planilha contendo os dados do tipo de resíduo, 

fonte geradora, classe segundo NBR 10.004, quantidade gerada em kg/mês, quantidade 

estocada em kg/mês, quantidade destinada em kg/mês, razão social e endereço completo do 

transportador e forma, razão social e endereço completo da empresa de disposição final.  

No QUADRO 8.4.10.1 a seguir é apresentado o modelo de formulário a ser preenchido pela 

VOTORANTIM CIMENTOS. 

QUADRO 8.4.10.1 

MODELO DE PLANILHA DE  

MONITORAMENTO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

RESÍDUO 
SÓLIDO 

INDUSTRIAL/ 
FONTE 

GERADORA 

CLASSE 
NBR 

10.004 

QUANTID. 
GERADA 
(kg/mês) 

QUANTID. 
ESTOCADA 

(kg/mês) 

QUANTID. 
DESTINADA 

(kg/mês) 

TRANSPORTADOR 
DISPOSIÇÃO FINAL/ 

EMPRESA 
RECEBEDORA 

RAZÃO 
SOCIAL 

ENDEREÇO 
COMPLETO 

RAZÃO 
SOCIAL 

ENDEREÇO 
COMPLETO 

         

         

 

Tratando de resíduos perigosos, além do Inventário de Resíduos Sólidos, a VOTORANTIM 

CIMENTOS manterá o acervo dos Manifestos de Transporte de Resíduos Perigosos, 

atendendo aos requisitos do Decreto Federal nº 96.044/1988, as orientações ABNT NBR 

13221:2010 - Transporte terrestre de resíduos., contendo as seguintes informações: 

 sobre o resíduo: nome apropriado para embarque, conforme Portaria nº 204 do 

Ministério dos Transportes; estado físico (sólido, pó, líquido, gasoso, lodo ou pastoso); 

classificação conforme Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes; quantidade; tipo 

de acondicionamento (anexo A); n da ONU; n de risco; grupo de embalagem; 

 sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo: atividade; razão social; endereço; 

telefone; fax; e-mail; 

 nome (s) da (s) pessoas(s), com respectivo (s) número (s) de telefone(s), a ser (em) 

contatada (s) em caso de emergência. 

8.4.13. Monitoramento da revegetação 

As áreas que serão objeto de recuperação ambiental na VOTORANTIM CIMENTOS deverão 
ser vistoriadas em períodos que variam conforme o método de revegetação utilizado, como 
forma de avaliar o sucesso e, principalmente, detectar possíveis problemas que impedem o 
estabelecimento e desenvolvimento da cobertura vegetal. 

Os resultados das ações de revegetação deverão ser avaliados através da utilização de 
indicadores de desempenho ambiental, os quais possibilitam a fácil compreensão e 
interpretação dos dados de monitoramento obtidos em campo. 

Para avaliação das ações de revegetação com espécies arbóreas nativas, os parâmetros que 
poderão ser utilizados como indicadores de desempenho, considerando como objetivos a 
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estabilização física e o restabelecimento da vegetação nativa das áreas de recuperação são: 
mortalidade de mudas, aspecto visual, desenvolvimento das mudas e regeneração natural. 

Para avaliação das ações de revegetação com espécies gramíneas e leguminosas, os 
parâmetros que poderão ser utilizados como indicadores de desempenho, considerando como 
objetivos a estabilização física e o controle de erosão são: índice de germinação, aspecto 
visual, desenvolvimento das plantas e qualidade dos serviços executados. 

O monitoramento em toda a área do empreendimento deverá contemplar evidências de 
processos erosivos (assoreamento, sulcos, ravinas e voçorocas) e a ocorrência de 
perturbações naturais e/ou antrópicas, visando nortear as ações de manejo dos componentes 
abióticos e bióticos que atuam como agentes de degradação. 

O diagnóstico dos dados de monitoramento levantados em campo fornecerá elementos 
indispensáveis para se reconhecer áreas problemáticas, verificar a eficácia das medidas de 

revegetação e condução vegetal empregadas, bem como para definir métodos de proteção, 
manejo e replantio a serem indicados para as futuras áreas de recuperação. 

 Monitoramento da recomposição florestal compensatória 

Os parâmetros passíveis de serem utilizados como indicadores ambientais aplicáveis para 

monitorar e avaliar os resultados das ações de revegetação com espécies nativas, 

considerando como objetivo principal o restabelecimento da cobertura vegetal nativa, são 

mortalidade das mudas, aspecto visual, desenvolvimento das mudas e regeneração natural, 

a saber: 

o Mortalidade das mudas 

A porcentagem de mortalidade deve ser calculada a partir do número de mudas que não 

vingaram em relação ao número total de mudas plantadas. O número de mudas efetivamente 

estabelecidas irá fornecer uma estimativa relativa do sucesso da implantação.  

Tal dado auxilia na decisão sobre a necessidade de se promover a reposição das falhas ou 

perdas por mortalidade, além de revelar as espécies que melhor se adaptam a determinadas 

áreas de recuperação. 

o Aspecto visual 

O aspecto visual do plantio poderá ser analisado com base na observação in situ, através de 

registro fotográfico, utilizando-se como parâmetros relevantes: 

- estado fitossanitário das mudas (vigor, nutrição, sintomas aparentes de ataques de 

pragas e patógenos); 

- estado nutricional das folhas (clorose e manchas necróticas); 

- presença de plantas daninhas de espécies exóticas (gramíneas, arbustos e árvores);  

- presença de serapilheira (observando-se a sua espessura sobre camada superficial 

do solo); 

- taxa cobertura da área (entrada de luz, interceptação das águas das chuvas pelas 

copas e projeção das copas das plantas no solo). 
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Tais dados fornecem informações sobre a interação das plantas e o meio, e quando 

analisados, permitem traçar estratégias de intervenções, como recomendação sobre a 

necessidade de se aplicar as operações de manutenção e quais os tratos silviculturais 

indispensáveis ao desenvolvimento e estabelecimento satisfatório das mudas. 

O aspecto visual das áreas de recuperação deverá contemplar evidências de fatores de 

degradação, como ocorrência de queimadas e processos erosivos, bem como de 

perturbações naturais e antrópicas, visando nortear as ações de manejo dos componentes 

abióticos e bióticos que atuam como agentes de degradação. Caso detectados sinais de 

perturbação, estes devem ser avaliados quanto ao comprometimento da recuperação em 

percentagem. 

o Desenvolvimento das mudas 

O monitoramento do desenvolvimento das mudas deve ser feito em um período mínimo de 

dois anos após a implantação da revegetação, podendo ser utilizados os seguintes 

parâmetros:  

- diâmetro à altura do colo (expressa área basal da comunidade florística); 

- comprimento dos ramos laterais (atentando para a deciduidade); 

- altura média (permite identificar o volume da vegetação e, por consequência, a 

biomassa). 

Tais indicadores demonstram o ritmo de crescimento ou incremento do tamanho das mudas 

plantadas num determinado período de tempo, o que indiretamente indica a cobertura das 

copas, que é indiretamente proporcional à cobertura de gramíneas. Os indicadores 

apresentados podem ser considerados individualmente por espécies em função do 

desenvolvimento diferenciado. Também se deve ter em conta a homogeneidade das áreas 

objeto de recuperação. 

o Regeneração natural 

A regeneração natural poderá ser monitorada simultaneamente às operações de manutenção. 

A presença de fragmentos florestais nativos nas proximidades é um fator que favorece a 

expressão da regeneração natural e a evolução da diversidade de espécies nas áreas de 

revegetação. Sendo assim, a presença de regenerantes poderá ser avaliada por meio da 

identificação das espécies (diversidade), densidade e homogeneidade de distribuição.  

A presença de regenerantes de espécies arbóreas e consequentemente a evolução da 

diversidade de espécies nas áreas revegetadas, tem correlação estreita com o sucesso 

da implantação do projeto, sendo importante para a colonização local, início do processo de 

sucessão ecológica secundária e perpetuação da comunidade florestal a ser restabelecida. 

A colonização por outras formas de vida além de árvores e arbustos, principalmente lianas, 

samambaias, epífitas e ervas de sub-bosque também atua como indicador do sucesso do 

processo de recuperação, pois estas formas de crescimento dificilmente são incluídas nos 

projetos de plantios de mudas de árvores e sua presença é um indicador da resiliência e do 

potencial de regeneração da área.  
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 Monitoramento da revegetação com espécies herbáceas 

As atividades de revegetação com plantas herbáceas deverão ser monitoradas, em períodos 

que variam conforme a alternativa utilizada, como forma de avaliar o sucesso e, 

principalmente, detectar os possíveis problemas que impedem o estabelecimento e 

desenvolvimento da cobertura vegetal. 

O diagnóstico dos dados de monitoramento levantados em campo fornecerá elementos 

indispensáveis para se reconhecer áreas problemáticas, verificar a eficácia das medidas 

empregadas de revegetação e condução vegetal, bem como para definir métodos de proteção, 

manejo e replantio a serem indicados para as futuras áreas de recuperação. 

Os resultados das ações de revegetação deverão ser avaliados através da utilização de 

indicadores de desempenho ambiental, os quais possibilitam a fácil compreensão e 

interpretação dos dados de monitoramento obtidos em campo. 

Para avaliação das ações de revegetação com espécies herbáceas, os parâmetros que 

poderão ser utilizados como indicadores de desempenho, considerando como objetivos a 

estabilização física e o controle de erosão são: índice de germinação, aspecto visual, 

desenvolvimento das plantas e qualidade dos serviços executados. 

O monitoramento em toda a área do empreendimento deverá contemplar evidências de 

processos erosivos (assoreamento, sulcos, ravinas e voçorocas) e a ocorrência de 

perturbações naturais e/ou antrópicas, visando nortear as ações de manejo dos componentes 

abióticos e bióticos que atuam como agentes de degradação. 

Para avaliação dos resultados obtidos das atividades de plantio para revegetação dos taludes 

finais com espécies herbáceas, serão utilizados os seguintes indicadores: mortalidade de 

mudas, aspecto visual e desenvolvimento de mudas. 

o Mortalidade das mudas 

A porcentagem de mortalidade deve ser calculada a partir da taxa de recobrimento em relação 

à área total plantada. A cobertura vegetal efetivamente estabelecida irá fornecer uma 

estimativa relativa do sucesso da implantação do plantio.  

Tal dado auxilia na decisão sobre a necessidade de se promover ou não operações de 

manutenção visando à reposição das falhas de plantio. 

o Aspecto visual 

O aspecto visual da vegetação herbácea implantada poderá ser analisado com base na 

observação in situ, com registro fotográfico, utilizando-se como parâmetros relevantes: 

- estado fitossanitário da vegetação herbácea (vigor, nutrição, sintomas aparentes de 

ataques de pragas e patógenos); 

- estado nutricional das folhas (clorose e manchas necróticas); 

- taxa cobertura da área. 

Tais dados fornecem informações sobre a interação das plantas e o meio, e quando 

analisados, permitem traçar estratégias de intervenções, como recomendação sobre a 
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necessidade de execução das operações de manutenção indispensáveis ao desenvolvimento 

satisfatório das mudas. 

o Desenvolvimento das mudas 

O monitoramento do desenvolvimento da vegetação herbácea deve ser feito por meio de 

avaliações visuais contínuas, tendo em vista o reduzido ciclo de vida em relação às espécies 

arbóreas. 

8.4.14. Monitoramento da Fauna Silvestre 

Nos levantamentos para o EIA/RIMA da ampliação da lavra foram registradas três espécies 

ameaçadas de extinção de mamíferos e duas espécies de aves (QUADRO 8.4.12.1), Entre os 

mamíferos estão os felídeos Leopardus pardalis (jaguatirica) classificado como “vulnerável” 

(VU) na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção, Leopardus wiedii (gato-maracajá) 

listado sob o status de ‘’vulnerável’’ no estado de Paraná e no Brasil e Herpailurus 

yagouaroundi (gato-mourisco), classificado como “vulnerável” (VU) na lista nacional de fauna 

ameaçada de extinção (MMA, 2014). Apenas o gato-mourisco não foi confirmado por meio de 

dados primários, sendo listado apenas por intermédio de entrevistas. O gato-maracajá (L. 

wiedii) e a jaguatirica (L. pardalis) foram registrados por armadilhas fotográficas. 

Em relação às aves, o bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus sericocaudatus) encontra-se 

ameaçada de extinção, na categoria Vulnerável, pela lista estadual do Paraná. Outra espécie 

registrada, o barbudinho (Phylloscartes eximius) é considerada quase ameaçada de extinção 

pela lista estadual. 

 

QUADRO 8.4.12.1 

FAUNA DA ÁREA DE ESTUDO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

TÁXON NOME COMUM STATUS 

MAMÍFEROS   

Família Felidae   

Herpailurus yagouaroundi gato-mourisco VU (BR) 

Leopardus pardalis jaguatirica VU (PR) 

Leopardus wiedii gato-maracajá VU (BR, PR) 

AVES   

Família Caprimulgidae   

Antrostomus sericocaudatus Bacurau-rabo-de-seda VU(PR) 

Família Rhynchocyclidae   

Phylloscartes eximius Barbudinho QA(PR) 
Af = Armadilha fotográfica, En = Entrevista. Status: Vu – Vulnerável; QA(quase ameaçada); BR – Brasil; PR – Paraná.  

 

O Plano de Monitoramento da Fauna Silvestre consistirá em monitorar a permanência das 

espécies ameaçadas de extinção nas áreas do entorno do empreendimento e nas áreas de 
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influência. Apesar das espécies ameaçadas de extinção serem o alvo do Plano de 

Monitoramento, as outras espécies de mamíferos serão monitoradas também, pois são 

identificadas pelos mesmos métodos.  

 Metodologia 

Serão realizadas campanhas de coleta de dados semestrais com duração de 5 (cinco) dias 

de trabalhos de campo nos períodos de implantação da ampliação do empreendimento da 

VOTORANTIM CIMENTOS. Uma combinação de métodos será empregada para monitorar o 

grupo de mamíferos da área de estudo.  

A equipe para compor a execução do Plano de Monitoramento da Fauna deverá ser composta 

por 1 biólogo coordenador; 1 biólogo especialista em mastofauna, 1 biólogo especialista em 

avifauna e 2 biólogos auxiliares. 

A equipe será composta por profissionais especialistas, com experiência comprovada.  

 

o Mastofauna 

O monitoramento da mastofauna terá ênfase nos médios e grandes mamíferos. Com esse 

objetivo, serão utilizados os métodos de busca ativa e armadilhas fotográficas, com 

detalhamento a seguir: 

Armadilhas fotográficas 

Serão instaladas 10 armadilhas fotográficas, modelo Trapa-Camera em fragmentos de 

vegetação nativa e matas ripárias, priorizando os maiores fragmentos e também os que se 

encontram próximos aos locais das minas. Dentro de cada ponto de amostragem, as 

armadilhas serão dispostas em locais que possuíam algum indício de área de uso e/ou 

passagem dos animais. As armadilhas permanecerão em funcionamento 24 horas durante 

todos os dias de campo. A revisão será realizada diariamente para a reposição das iscas e 

troca de pilhas, quando necessário. 

As armadilhas fotográficas podem ser consideradas um método de detecção complementar e 

não-invasivo nos estudos de amostragem faunística realizados no Brasil (SRBEK-ARAUJO & 

CHIARELLO, 2007). Alguns autores afirmam que esse método tem obtido eficientes 

resultados na amostragem qualitativa da mastofauna (e.g. ALVES & ANDRIOLO, 2005). 

Sendo a fauna de mamíferos brasileira, em sua grande maioria de hábito noturno, o uso desse 

método facilita a amostragem dos animais, visto que sua visualização se torna difícil, além de 

elucidar dúvidas de identificação de rastros e vestígios que possam ser encontrados nas áreas 

estudadas. 

Optou-se pela utilização de iscas à frente das armadilhas fotográficas para a atração das 

espécies, devido, principalmente, a forma expedita de amostragem. Serão utilizados 

diferentes produtos com potencial atrativo para a fauna que possivelmente habita a área de 

estudo, como sardinha em lata, mortadela, ração para cães, manga, milho, abacaxi, mandioca, 

banana, abóbora, sal grosso e tempero pronto em pó. 
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Observações diretas, rastros e vestígios (busca ativa) 

Durante as campanhas de monitoramento, toda a área do empreendimento será percorrida 

diariamente no intuito de localizar vestígios, tais como, pegadas, fezes, carcaças e tocas, ou 

ainda realizar o registro de vocalizações ou observação direta de algum espécime da 

mastofauna nativa. Dessa forma, rastros e outros vestígios, além de avistamento ocasionais, 

serão identificados, anotados a posição geográfica, fotografados (quando possível) e 

adicionados à lista de fauna. Os manuais Sigrist (2012), Becker & Dalponte (2013), Reis et al. 

(2014), Griese & Fonseca (2014) serão utilizados para auxiliar nas identificações.  

Entrevistas com moradores e trabalhadores locais 

Moradores e/ ou trabalhadores locais e do entorno da área de estudo, assim como 

colaboradores que circulam pela área/região, serão entrevistados sobre a ocorrência de 

mamíferos silvestres. Esse método, frequentemente empregado em trabalhos científicos (e.g. 

DIAS & MIKICH, 2006), auxilia na elaboração de uma lista das espécies de fauna existentes 

no ambiente. 

 

o Avifauna 

O método escolhido para monitoramento da avifauna será o mesmo empregado no 

levantamento, com objetivo de propiciar análises comparativas. Dessa forma, para o 

monitoramento da avifauna nas áreas de influência da área de ampliação da Mina Saivá da 

VOTORANTIM CIMENTOS será utilizada uma adaptação do método "20 species lists" ou 

“listas MacKinnon” (POULSEN et al., 1997; FJELDSA, 1999).  

O método de listas de Mackinnon é adequado para amostragens de curta duração e controla 

o tamanho das amostras, permitindo comparações confiáveis entre diferentes locais ou de um 

mesmo local em diferentes períodos (RIBON, 2010), uma vez que a unidade amostral é o 

número de listas e não as horas ou os dias amostrados. Assim, ao contrário de buscas 

aleatórias onde a curva acumulativa é feita em horas ou dias, nas listas de MacKinnon a curva 

é construída a partir das listas de espécies, ou seja, quanto maior o número de listas maior 

será a unidade amostral, independentemente do tempo de amostragem (RIBON, 2010). 

Embora MacKinnon tenha proposto listas de 20 espécies (MACKINNON, 1991), Herzogh e 

colaboradores (2002) propõem que sejam feitas listas de 10 espécies, aumentando o número 

de unidades amostrais para uma mesma área e diminuindo o risco de uma mesma espécie 

ser marcada mais de uma vez em uma mesma lista. Esse método consiste na elaboração de 

listas de 10 espécies diferentes de aves registradas, de modo que não contenha espécies 

iguais na mesma lista e tomando-se o cuidado de não incluir indivíduos já contados em listas 

anteriores; ou seja, cada lista só pode conter espécies diferentes entre si e indivíduos que 

ainda não foram contados. Após o preenchimento das 10 espécies na primeira lista inicia-se 

uma nova lista com mais 10 espécies e, assim, sucessivamente. No final do levantamento, 

para obter a frequência relativa das espécies, divide-se o número de listas que uma espécie 

esteve presente pelo número total de listas (RIBON, 2010). 

As amostragens serão realizadas nos períodos de maior atividade das aves, ou seja, 

madrugada-manhã e no final da tarde e início da noite (SICK, 1997), percorrendo trilhas e 

estradas pré-existentes, além de picadas abertas durante o deslocamento em ambientes 
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como vegetação mais densa, nos diferentes ambientes da área de estudo do 

empreendimento.  

Quando necessário, será utilizada a técnica de playback (CATCHPOLE & SLATER, 1995), 

que consiste na reprodução do canto das aves, para que elas se aproximem, favorecendo o 

contato visual e identificação precisa das espécies. A mesma técnica será utilizada para 

facilitar a detecção de espécies de hábito noturno (Ordens Strigiformes, Nyctibiiformes e 

Caprimulgiformes). 

Para auxiliar a detecção de aves durante as amostragens de campo serão utilizados 

binóculos, gravador digital, com microfone embutido, Câmera Digital com zoom de alcance de 

60 vezes e tocador digital de áudio acoplado a caixa de som.  

 Análise dos resultados 

O Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre será avaliado, com os dados obtidos 

através de: 

 Levantamento da riqueza de espécies de mamíferos e aves em períodos sazonais; 

 Registro de espécies ameaçadas de extinção na área de estudo na fase de instalação 

e operação do empreendimento; 

 Índice de diversidade de espécies de mamíferos. 

A avaliação e acompanhamento dos resultados gerados pelo desenvolvimento do Plano de 

Monitoramento da Fauna poderão ser realizados após a análise dos dados ao fim das 

atividades. 

 Cronograma de execução 

A implementação do Programa de Monitoramento de Fauna deve ser iniciada logo após a 

obtenção da Licença de Instalação, e terá continuidade durante os dois primeiros anos da 

Licença de Operação, sendo as ações desenvolvidas conforme cronograma apresentado a 

seguir, no QUADRO 8.4.12.1. Ao final do segundo ano da Licença de Operação, os resultados 

serão avaliados sobre a necessidade de continuidade do Plano de Monitoramento de Fauna. 

QUADRO 8.4.12.1 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA 

ATIVIDADE 
INSTALAÇÃO  OPERAÇÃO  

ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Solicitação da autorização para Manejo in situ        

Realização de trabalho de campo             

Elaboração de Relatório              

8.5. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

A Constituição Federal de 1988 determinou que "aquele que explorar recursos minerais fica 

obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 

órgão público competente, na forma da lei". (Artigo 225, Parágrafo 2º). 

https://correio.usp.br/mail?client=preferred#_Toc369193416
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O Decreto Federal nº 97.632/89 prevê a recuperação de áreas degradadas como um de seus 

princípios, definindo degradação da qualidade ambiental de maneira ampla como "a alteração 

adversa das características do meio ambiente". 

O Artigo 2º do Decreto nº 97.632/89 define degradação como "os processos resultantes dos 

danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 

propriedades, tais como a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais." 

Recursos ambientais, por sua vez, foram definidos no Artigo 3º, inciso V, da Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, como "a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera". 

O objetivo da recuperação é fixado pelo Artigo 3º do Decreto nº 97.632/89 "o retorno do sítio 

degradado a uma forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do 

solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente". Esta exigência legal tem a 

característica de deixar em aberto o grau de recuperação requerido, isto é, não obriga a uma 

restauração das condições iniciais do sítio, o que, no mais das vezes, é economicamente 

inviável, se não tecnicamente impossível. 

Por outro lado, a exigência legal fixa as diretrizes para a elaboração do plano de recuperação: 

(i) a área deve ser utilizável para alguma finalidade; (ii) esta deve estar de acordo com um 

plano preestabelecido; e (iii) a condição final deve ser estável, ou seja, a área deve estar em 

equilíbrio dinâmico com o entorno. 

Como a legislação vigente não estipula o nível de recuperação exigido, mas apenas que deve 

ser dada alguma forma de utilização à área recuperada e que a condição final deve ser estável, 

ou seja, em equilíbrio dinâmico com o entorno, a empresa fica livre para submeter ao órgão 

público competente o plano de recuperação que lhe parecer mais conveniente, desde que 

respeitadas estas diretrizes. 

A metodologia e os procedimentos para elaboração deste PRAD consistiram, além do 

embasamento teórico descrito, em pesquisa bibliográfica e análise de relatórios ambientais 

existentes sobre o empreendimento, aquisição de base planialtimétrica oficial e imagem de 

satélite recente, em escala compatível com as necessidades do trabalho, discussão com os 

profissionais da VOTORANTIM CIMENTOS acerca dos usos futuros possíveis para a área e 

de medidas de controle e de recuperação, avaliação dos efeitos e impactos ambientais e 

proposição de medidas mitigadoras e de recuperação.  
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FIGURA 8.5.1 – Modelo de gestão para recuperação ambiental na mineração. 
Fonte: NERI & SANCHÉZ, 2012. 

 

Ao final das atividades do empreendimento, com o fim das reservas lavráveis, a topografia se 

encontrará em um estado alterado, diferente do seu estado natural, que contemplará a 

ampliação e o aprofundamento da cava e a construção dos depósitos de material estéril.  

A implantação dos programas de recuperação de áreas degradadas objetiva minimizar ou 

eliminar os efeitos adversos decorrentes das intervenções e alterações ambientais inerentes 

às atividades do empreendimento. A recuperação de áreas degradadas visa proporcionar o 

restabelecimento de condições de equilíbrio e auto-sustentabilidade que existiam 

anteriormente em um sistema natural, porém nem sempre restaurando condições originais do 

local. A elaboração destes programas deve levar em consideração aspectos como: 

 As atividades de reconformação das áreas degradadas pelo empreendimento 

 A topografia das áreas a serem recuperadas 

 As características físico-químicas do solo ou substrato nestes locais 

 A região fitoecológica em que estas áreas estão inseridas 

 A seleção de espécies vegetais adequadas a esses locais 

 A definição do uso futuro das áreas impactadas 

No entanto, tendo em vista a vida útil do empreendimento e que nesse período poderão 

ocorrer mudanças na conjuntura econômica e em outros fatores que afetam a utilização das 

terras, o empreendedor deverá apresentar ao órgão ambiental atualização desse plano, 

maximizando assim os efeitos de novos usos a serem dados para as áreas recuperadas e o 

melhor atendimento aos interesses da sociedade em momento mais próximo ao fim da vida 

útil do empreendimento. 

O horizonte de vida de 43 anos do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS tornaria 

impertinente a definição “a priori” de um plano de recuperação mais específico. O 
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empreendedor deverá detalhar e decidir estrategicamente o plano de recuperação das áreas 

mineradas à medida que se aproximar o encerramento das atividades, podendo para isso 

apresentar planos aos interessados – órgãos ambientais e comunidade – maximizando assim 

o atendimento de interesses e os efeitos dos novos usos para as áreas recuperadas. 

8.5.1. Descrição das atividades de recuperação de áreas de lavra 

Com relação ao Depósito Controlado de Estéril e as bancadas em solo das cavas, 

caracterizados pelas bancadas superiores da lavra, a prática mais usual é a revegetação das 

bermas e taludes, após a colocação de uma camada de solo orgânico e da adoção de medidas 

de manutenção da revegetação, associada à instalação de sistema de drenagem, contribuindo 

assim para a estabilização geotécnica da área, para a recuperação da fauna e flora locais e 

para a mitigação do impacto visual. Ações semelhantes devem ser adotadas nas bermas dos 

taludes em rocha, devendo ser colocada uma camada mais espessa de solo orgânico sobre 

a berma em rocha para promover o sucesso da recuperação. A revegetação do depósito 

controlado de estéril e dos taludes das cavas deverá ser realizada concomitantemente à sua 

ampliação, conforme os taludes forem alcançando suas configurações finais.  

A seguir são apresentadas as atividades de recuperação propostas para serem executadas 

concomitantes às atividades de lavra. 

8.5.1.1. Implantação e manutenção de sistemas de drenagem 

Conforme descrito na seção 8.1.2, como medidas preventivas, essenciais, para a ameaça à 

qualidade dos recursos hídricos superficiais são propostas medidas de implantação de 

sistema de drenagem provisório, nas áreas de lavra e de depósito de estéril, e sistema de 

drenagem definitivo, nas áreas de lavra exauridas e áreas de infraestrutura pela 

VOTORANTIM CIMENTOS. As medidas permitirão a mitigação dos processos de dinâmica 

superficial e as medidas de controle correspondem ao disciplinamento do escoamento 

superficial e retenção de sedimentos a jusante dos processos erosivos e retratam a primeira 

etapa do processo de recuperação do empreendimento. 

As práticas de caráter hídrico descritas na seção 8.1.2 se referem à coleta, transporte e 

lançamento de águas pluviais, um aspecto fundamental para a estabilidade física da área e 

também para sua estabilidade química, assim como para a proteção dos recursos hídricos 

superficiais. Ocasionalmente são necessárias ações de caráter hídrico associadas à presença 

de cavas inundadas. Este item inclui a proteção dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

8.5.1.2. Manejo de solo orgânico 

A principal medida de recuperação ambiental de áreas mineradas requer a utilização do solo 

como substrato para a revegetação. O solo superficial a ser removido para implantação da 

lavra poderá ser utilizado para a revegetação na recuperação ambiental das áreas mineradas. 

As operações de remoção do solo superficial e armazenamento temporário foram descritas 

na seção 4.3.2 deste EIA. A seguir é descrito o processo de recolocação da camada 

superficial. 
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O solo superficial deve ser disposto em camadas homogêneas com espessura pré-

determinada, obedecendo a conformação topográfica do terreno, de acordo com o volume 

disponível. Ressalta-se que mesmo uma camada pouco espessa é importante para auxiliar o 

sucesso da recuperação de áreas degradadas. 

A movimentação de equipamentos sobre as áreas que já tenham recebido a camada fértil do 

solo deve ser minimizada a fim de se evitar a compactação do solo, principal obstáculo ao 

restabelecimento da vegetação nativa, por dificultar a penetração de raízes.  

8.5.1.3. Revegetação dos taludes e bermas em solo com gramíneas 

Os trabalhos de revegetação dos taludes e das bermas em solo das áreas de lavra deverão 

ser realizados à medida que as situações finais da lavra forem alcançadas, com as 

conformações dos ângulos, medidas das bermas e taludes e implantação do sistema completo 

de drenagem pluvial, evitando-se assim, o surgimento de possíveis focos de erosão, lixiviação 

de partículas sólidas e aumentando a própria estabilidade dos taludes e das bermas. 

Para a revegetação de bermas e taludes em solo, caracterizados pelas bancadas superiores 

da lavra e pelas bancadas formadas no depósito de estéril, após a disposição de camada de 

solo orgânico, poderão ser utilizadas plantas herbáceas de rápido crescimento as quais, 

associadas a um sistema de drenagem eficiente, possibilitarão a estabilização inicial e 

proteção mais rápida do solo exposto contra a ação de processos erosivos, além de melhorar 

a estrutura e aumentar do teor de matéria orgânica do substrato. 

A revegetação poderá ser efetuada por meio de plantio de placas de grama ou semeadura 

direta de sementes de plantas herbáceas de espécies gramíneas, em consorciação com 

espécies leguminosas, que por serem fixadoras de nitrogênio, favorecerão o desenvolvimento 

da vegetação e contribuirão com o processo de recuperação do solo. O objetivo da mistura de 

espécies vegetais gramíneas e leguminosas é obter maior sucesso de cobertura vegetal e 

acúmulo de biomassa por área, tendo em vista as condições adversas do substrato no qual 

as plantas irão se estabelecer. 

A relação das espécies gramíneas e leguminosas recomendadas para composição inicial da 

cobertura vegetal da área de recuperação, bem como a recomendação de semeadura são 

apresentadas no QUADRO 8.5.1.3.1.  

QUADRO 8.5.1.3.1 

ESPÉCIES DE GRAMÍNEAS PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM SEMEADURA (Kg/ha) 

Graminae 

(Poaceae) 

Brachiaria decumbens capim-braquiária 6 a 15 

Paspalum notadum grama-batatais 40 

Melinis minutiflora capim-gordura 30 a 50 

Leguminosae 

(Fabaceae) 

Cajanus cajan feijão-guandu 20 a 40 

Canavalia ensiformis feijão-de-porco 100 a 150 

Crotalaria spp. crotalária 8 a 20 

Mucuna aterrima mucuna-preta 12 a 60 

Stylosanthes spp. estilosante 1 a 5 

Fonte: Galeti (1973), Vilela et al. (2002) e informações não publicadas. 
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Estas espécies foram selecionadas por apresentarem características desejáveis para 

recomposição de áreas degradadas, como rusticidade, baixa exigência quanto às condições 

do solo, rápido crescimento, resistência a oscilações térmicas acentuadas e ao estresse 

hídrico, além da fácil obtenção de sementes e mudas no mercado. A mistura de sementes de 

gramíneas e leguminosas deverá ser aplicada sobre a superfície da área por meio da 

semeadura direta (a lanço). 

Caso a metodologia de implantação for o plantio de placas de grama, recomenda-se a grama 

batatais (Paspalum notatum) e grama bermudas (Cynodon dactylon), por apresentarem 

rusticidade, crescimento rápido, adaptarem-se a qualquer tipo de solo e proporcionarem bom 

recobrimento do solo. 

Com a finalidade de elevar a o pH do solo local e fornecer cálcio e magnésio para as plantas 

se estabelecerem, será realizada calagem mediante a aplicação de 1,5 t.ha-1 de calcário 

dolomítico, a ser distribuído na superfície da área. A correção do solo deverá ser feita com 

antecedência de 60 a 30 dias antes do plantio para que o calcário possa reagir no solo, 

seguida pela imediata escarificação da superfície do terreno, que poderá ser feita com auxílio 

de ancinho ou rastelo, enxada rotativa e arado de aivecas, visando a incorporação do calcário 

ao substrato. 

A camada de solo onde a comunidade vegetal deverá se estabelecer receberá correção 

química, por meio de aplicação do composto fertilizante N-P-K de formulação 10-30-10, na 

base de 300 kg/ha e MgSO4 na base de 80 kg/ha. 

8.5.1.4. Revegetação das bermas em rocha com gramíneas 

As bermas em rocha da área de lavra deverão ser revegetadas em sua conformação final, 

devendo, para tanto, ser disposta e nivelada sobre as mesmas uma camada de solo orgânico 

superficial com espessura variando de 0,5 m a 1 m. As espécies vegetais indicadas a serem 

utilizadas para recobrimento inicial das bermas são essencialmente herbáceas de rápido 

crescimento, visando proporcionar maior estabilidade para estas áreas em detrimento à 

utilização de espécies arbóreas nativas regionais. As espécies vegetais exóticas 

recomendadas para o plantio são as mesmas apresentadas no QUADRO 8.5.1.4.1. As 

operações de calagem e correção química visando a melhoria das condições edáficas dos 

locais a serem revegetados deverão obedecer às mesmas recomendações na seção anterior. 

Como o trânsito de tratores nas bermas pode ser prejudicado pela impossibilidade de 

manobras, recomenda-se que estas operações sejam feitas manualmente. 

8.5.1.5. Revegetação com Restauração Ecológica 

A metodologia de restauração proposta para implantação é o plantio misto de mudas nativas. 

O plantio misto de espécies arbóreas nativas representa a medida de restauração mais 

comum em áreas degradadas, nos casos de ausência de regeneração natural ou, quando 

existente, ocorre de maneira insatisfatória, e têm a função de acelerar o processo de sucessão 

secundária, ou mesmo de propiciar condições para que ela ocorra.  

As plantas nativas das regiões mineradas levariam vantagem sobre as exóticas em trabalhos 

de recuperação por já estarem adaptadas às condições ecológicas do local. Porém, as 
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espécies introduzidas, em muitos casos, têm mostrado melhor rendimento que as espécies 

autóctones. Bom exemplo para o Brasil é o uso de pinus e eucalipto no reflorestamento 

comercial, sendo que o cultivo deste último pode ser verificado em todo o entorno do 

empreendimento e por essa razão propõe-se aqui a utilização da área a ser recuperada com 

o reflorestamento comercial. 

A VOTORANTIM CIMENTOS possui um viveiro na Mina Saivá com grande capacidade de 

produção de mudas de espécies vegetais nativas (FOTOS 8.1.5.1 e 8.1.5.2) e que poderá 

produzir as mudas para a restauração florestal ao longo da execução do programa. Caso não 

sejam suficientes, a VOTORANTIM CIMENTOS adquirirá mudas de viveiros de terceiros. 

 

  

FOTO 8.1.5.1- Viveiro de mudas de espécies 
de mudas da Unidade Saivá.  

FOTO 8.1.5.2- Viveiro de mudas de espécies 
de mudas da Unidade Saivá. 

 

A seguir são descritos os procedimentos operacionais e etapas necessárias para que o plantio 

compensatório proposto atinja o sucesso esperado.  

 Preparo do plantio 

O preparo prévio do terreno tem a finalidade de melhorar a estrutura do solo, reduzir as plantas 

daninhas e facilitar as atividades de plantio das mudas e de manutenção subsequentes. 

Anteriormente ao início das operações de plantio, a área de revegetação deverá ser 

demarcada em campo com marcos fixos e de fácil visualização. O isolamento da área de 

revegetação através da instalação de cercas será realizado apenas caso seja detectada a 

presença de fatores de degradação que possam impedir ou dificultar o desenvolvimento da 

vegetação nativa a ser implantada, como a entrada de pessoas não autorizadas e seus 

impactos diretos e indiretos, como a deposição de lixo e entulho, ateio de fogo, pisoteamento 

por gado, desmatamento, dentre outros. 

As formigas cortadeiras, conhecidas como saúvas (Atta spp.) e quenquéns (Acromymex spp.), 

são as principais pragas dos reflorestamentos, principalmente na fase inicial de 

desenvolvimento das mudas, por isso, seu controle é indispensável. 
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A área de revegetação deverá ser previamente vistoriada a fim de serem identificados olheiros 

e carreadores das formigas cortadeiras. O combate inicial poderá ser feito através da 

aplicação de formicida granulado. A distribuição dos grânulos deve ser feita ao lado dos 

carreadores e não em cima destes, próximo aos olheiros, sendo que a aplicação deve ser 

realizada com tempo seco para evitar que ocorra degradação dos grânulos devido à umidade 

(FOTOS 8.5.1.5.1 a 8.5.1.5.24). As iscas não devem ser armazenadas com outros produtos 

químicos nem tocadas diretamente com as mãos, sob o risco de perda de atratividade pelas 

formigas. 

A quantidade de aplicação dependerá do tamanho dos formigueiros. A dose de formicida 

recomendada é apresentada no QUADRO 8.5.1.5.1 a seguir. 

 

QUADRO 8.5.1.5.1 

INSETICIDAS EMPREGADOS NO CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

INGREDIENTE ATIVO NOME COMERCIAL DOSE 

Sulfluramida Mirex S S=8-10g/m2 de formigueiro 

QQ=10-12g/formigueiro 

Fluramim S=6-10g/m2 formigueiro 

QQ=10-30g/formigueiro 

Formicida Gran.Dinagro-S S=6-10g/m2 de formigueiro 

Formicida Gran.Pikapau-S S=6-10g/m2 de formigueiro 

Isca Formicida Atta Mex-S S=6-10g/m2 de formigueiro 

Isca Tamanduá Bandeira-S S=6-10g/m2 de formigueiro 

 

 

  

FOTO 8.5.1.5.1 – Exemplo de aplicação de isca 
formicida para olheiros de abastecimento sem carreiro 
e sem terra solta, com destaque para a indicação do 
local correto de aplicação do inseticida, a 20 cm de 
distância do olheiro e em qualquer um dos lados. 

 

FOTO 8.5.1.5.2 – Exemplo de aplicação de isca 
formicida para olheiro de abastecimento com terra 
solta, com destaque para a indicação do local correto 
de aplicação do inseticida, do lado contrário de onde 
as formigas estão retirando a terra. 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 811 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

  

FOTO 8.5.1.5.3 – Atividade de aplicação de isca 
formicida através da utilização de dosador específico 
e luvas em outra Unidade da VOTORANTIM 
CIMENTOS. 

FOTO 8.5.1.5.4 - Isca formicida utilizada nas 
atividades de controle de formigas cortadeiras 
desenvolvidas na área de recuperação ambiental, em 
outra Unidade da VOTORANTIM CIMENTOS. 

 

O controle de plantas invasoras deve ocorrer de 15 a 30 dias antes do início do plantio das 

mudas, através de roçadas e capinas. Desta forma, após a revegetação, a competição das 

plantas invasoras por luz, água e nutrientes com as mudas recém-plantadas será reduzida. 

Os restos orgânicos vegetais deverão ser mantidos sobre o terreno para incorporar matéria-

orgânica, proteger o solo contra processos erosivos, insolação e perda de umidade. 

8.5.1.6. Plantio das mudas 

O alinhamento e marcação das covas no espaçamento adotado de 3 x 2m poderão ser feitos 

por meio de cordas com comprimento definido ou por varas guia de madeira. A abertura deve 

ocorrer nos locais previamente definidos, com dimensões mínimas de 30 x 30 x 30cm, sendo 

também executado o coroamento ao redor das covas com enxada manual em um raio de 

cerca de 30 cm, conforme ilustrado nas FOTOS 8.5.1.5.5 a 8.5.1.5.8. 

  

FOTO 8.5.1.5.5 - Marcação das covas a serem 
abertas com a utilização de estacas de bambu. 

FOTO 8.5.1.5.6 - Abertura das covas com a utilização 
de motocoveador. 
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FOTO 8.5.1.5.7 – Remoção do solo da cova para 
posterior plantio das mudas de espécies nativas. 

FOTO 8.5.1.5.8 - Colaborador realizando abertura de 
cova para posterior plantio das mudas de espécies 
nativas. 

 

A adubação de plantio visa o suprimento de nutrientes necessários ao pegamento e 
crescimento inicial das mudas, sendo essencial nos trabalhos de recuperação de áreas 
degradadas. As mudas poderão ser adubadas com aplicação do composto fertilizante N-P-K 
de formulação 04-14-08, na base de 200g por cova. O adubo deve ser incorporado ao próprio 
solo retirado da cova, sendo o composto redepositado junto ao plantio das mudas (FOTOS 
8.5.1.5.9 a 8.5.1.5.12). 

As mudas plantadas poderão ser estaqueadas com bambu, que também servirão para facilitar 
a identificação das mesmas em campo quando das operações de manutenção. Caso houver 
tombamento de mudas, as estacas serão utilizadas para tutorá-las, sendo neste caso, 
amarradas com fitilhos ou barbante em forma de 8 (FOTO 8.5.1.5.13). 

A estação chuvosa é a época ideal de plantio, pois proporciona o rápido crescimento do 
sistema radicular das mudas, aumentando a possibilidade das mudas sobreviverem e de 
competirem com as plantas daninhas, além de reduzir a necessidade de regas periódicas. 
Caso for necessário, recomenda-se a aplicação de 2 a 4 litros de água por muda, em intervalos 
de 3 dias até 15 dias. 

  

FOTO 8.5.1.5.9 – Atividade de adubação de base 
visando subsidiar nutrientes para o desenvolvimento 
inicial do reflorestamento com mudas de espécies 
nativas. 

FOTO 8.5.1.5.10 – Preparo do hidrogel a ser utilizado 
durante a execução do plantio das mudas nativa. 
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FOTO 8.5.1.5.11 – Hidratação do substrato das 
mudas nativas em hidrogel. 

FOTO 8.5.1.5.12 – Execução do plantio das mudas de 
espécies nativas na área objeto de recuperação 
ambiental. 

 

FOTO 8.5.1.5.13 – Muda nativa devidamente tutorada 
com estaca de bambu, a qual foi amarrada com 
barbante em forma de 8. 

 

 Operações de manutenção 

As operações de manutenção devem ocorrer por pelo menos 2 (dois) anos após o início das 

atividades de revegetação, período em que as mudas se encontram sensíveis às alterações 

do meio. 

O controle de plantas invasoras pós-plantio deverá ser realizado por no mínimo duas vezes 

ao ano, dependendo do grau de infestação na área, sendo na ocasião executadas capinas e 

roçagens manuais ou semi-mecanizada nas entrelinhas do plantio, e também executado o 

coroamento das mudas em um raio mínimo de 40cm. Desta forma, a competição entre as 

plantas daninhas e as mudas plantadas por luz, água e nutrientes será minimizada. Os restos 

orgânicos vegetais poderão ser mantidos dispostos sobre o terreno para auxiliar no 

recobrimento e na retenção de umidade do solo (FOTOS 8.5.1.5.14 e 8.5.1.5.15). 

Os serviços de manutenção serão encerrados quando as mudas atingirem cerca de 3 m de 

altura ou quando for verificada que as plantas invasoras não mais prejudicam o 

desenvolvimento das mudas plantadas. 
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FOTO 8.5.1.5.14 – Exemplo de atividade de capina 
semi-mecanizada para controle do mato-competição, 
semelhante às atividade que devem ser realizadas. 

FOTO 8.5.1.5.15 – Exemplo de área de revegetação 
após a execução do controle da mato-competição, 
com destaque para os restos orgânicos vegetais 
mantidos sobre o terreno como cobertura morta. 

 

A adubação de manutenção geralmente é feita quando as plantas apresentam algum sintoma 

de deficiência nutricional. Assim, cerca de 6 meses após o plantio deverá ser realizada uma 

avaliação do desenvolvimento inicial das mudas e caso for necessário, será realizada a 

adubação complementar utilizando-se fertilizante N-P-K de formulação 10-10-10, na base de 

200 g por planta, distribuindo-se a lanço o adubo químico em torno da planta. Havendo 

disponibilidade, deve-se aplicar adubo orgânico ou cobertura morta nos dois primeiros anos. 

Após a revegetação, o combate às formigas cortadeiras deverá ser feito com base no 

monitoramento periódico da área de plantio, sendo identificados os olheiros e carreadores das 

formigas cortadeiras, além de possíveis ataques às mudas. Caso detectado o ataque, o 

combate deverá ser feito em área total o mais rápido possível, pois em poucos dias elas 

podem desfolhar todas as mudas, comprometendo o desenvolvimento do plantio. Os 

procedimentos e cuidados a serem tomados quanto ao controle de formigas cortadeiras após 

o plantio são os mesmos descritos na seção “Preparo do plantio”, onde consta o método de 

combate às formigas cortadeiras. 

8.5.2. Monitoramento das ações de recuperação 

Uma necessidade frequentemente negligenciada pelas empresas é a demonstração dos 

resultados. O aspecto visual da área recuperada pode ser uma síntese desses resultados, 

mas sua avaliação cientificamente fundamentada requer monitoramento. Pode-se arrolar os 

seguintes objetivos para o monitoramento das atividades de recuperação, na verdade em tudo 

similares aos objetivos do monitoramento ambiental: 

 Verificar conformidade com requisitos legais (incluindo condicionantes da licença 

ambiental); 

 Alertar para necessidade de ação corretiva, caso sejam observadas não-

conformidades ou os resultados não estejam de acordo com o esperado; 

 Documentar e demonstrar os resultados dos programas de gestão ambiental; 
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 Verificar o atendimento a objetivos específicos de recuperação ambiental. 

A necessidade de monitorar é inquestionável, mas dificuldades práticas podem advir se os 

recursos necessários não forem previstos com antecedência, principalmente quando o 

monitoramento se prolonga para após o fechamento da mina. 

Mais importante do que confirmar o sucesso da recuperação da área, a detecção das variáveis 

que impedem ou retardam a estabilização e a plena recuperação no local é de suma 

importância e deve constituir o objetivo central do monitoramento. Isso permitirá a tomada de 

decisão e ação no sentido de intervir na área especificamente sobre o fator impeditivo e 

limitante da recuperação, evitando que se dispensem tempo e esforço improdutivos no local 

e possibilitando que a própria área supere gradativamente suas limitações e retome 

gradualmente a capacidade de se auto sustentar. 

A recuperação de áreas degradadas por atividades minerárias também deve ser realizada 

adotando-se as medidas de prevenção controle e correção indicadas pelo seu monitoramento 

sistemático, que se baseia, fundamentalmente, em métodos observacionais, e em 

diagnósticos apoiados por investigações geológicas e geotécnicas. 

As ações necessárias devem contemplar os processos já instalados de erosão, assoreamento 

e de instabilidade de taludes, que irão se agravar ou evoluir naturalmente, e os que poderão 

se instalar. Outras ações como monitoramento da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas e qualidade do ar devem também fazer parte do monitoramento para que as 

medidas presentes neste EIA/RIMA sejam efetivas. Desta forma, descrevem-se 

detalhadamente as ações propostas de monitoramento. 

 Estabilidade Geotécnica 

Os taludes definitivos recuperados devem ser monitorados continuamente quanto a possíveis 

focos erosivos, trincas de vestígios de possíveis rompimentos. Esse acompanhamento será 

visual. 

 Monitoramento das águas superficiais e efluentes 

Deverá ser mantido ao longo das atividades de recuperação do empreendimento, o 

monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, conforme descrito do item 

9.4.3, uma vez que ao longo das atividades de recuperação podem ocorrer impactos no meio 

físico, devido à possibilidade de erosão dos taludes recuperados. 

 Revegetação 

As áreas nas quais são desenvolvidas atividades de revegetação deverão ser monitoradas, 

em períodos que variam conforme a alternativa utilizada, como forma de avaliar o sucesso na 

recuperação ambiental implantada e, principalmente, detectar os possíveis problemas ao 

estabelecimento e desenvolvimento da cobertura vegetal. 

Para as atividades de revegetação com espécies arbóreas, são selecionados indicadores de 

desempenho, como mortalidade de mudas, aspecto visual e desenvolvimento de mudas e 

efetividade na estabilização das áreas degradadas conforme descrito em detalhe na seção 

8.4.11. Para as atividades de revegetação com espécies herbáceas (gramíneas e 

leguminosas), são selecionados indicadores de desempenho, como índice de cobertura, 
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falhas no estabelecimento de plantas e efetividade na estabilização das áreas degradadas, 

conforme também é descrito em detalhe na seção 8.4.11. Os dados de monitoramento da 

revegetação coletados em campo servirão para avaliar a necessidade de aplicação de novas 

intervenções antrópicas às áreas de recuperação.  

8.5.3. Plano conceitual de desativação 

Nesta seção apresentam-se, de modo conceitual, as orientações para a execução dessa 

etapa, com vistas a reduzir o passivo ambiental, explorar opções e uso futuro do local e definir 

programas complementares para reduzir os impactos socioeconômicos do encerramento da 

atividade. Naturalmente, como a perspectiva de vida útil da mina é da ordem de algumas 

décadas, quando se aproximar o momento de fechamento, as formas de tratamento desta 

questão e as exigências legais terão evoluído muito. A estratégia aqui delineada representa, 

portanto, uma primeira aproximação ao problema, que deverá ser revista periodicamente 

durante toda a operação do empreendimento. Note-se, também, que a estratégia reflete o 

estado-da-arte atual.  

i. Definição de objetivos de reutilização 

Chegado o momento de desativar o empreendimento, deve-se estabelecer os objetivos do 

programa de desativação, ou seja, qual uso se pretende dar às instalações e ao terreno. A 

desativação pode dar origem a um novo empreendimento - ou à possibilidade de algum agente 

econômico implantar um novo empreendimento. Neste último caso, o objetivo será a 

comercialização do imóvel. De acordo com o uso futuro previsto, a desativação pode tomar 

um ou outro rumo, por exemplo, prevendo ou não a demolição, total ou parcial, dos edifícios.  

ii. Caracterização preliminar do sítio 

Definido o objetivo, deve-se realizar um trabalho de caracterização do local, ou um diagnóstico 

da situação do momento. É importante lembrar que no horizonte da vida útil do 

empreendimento, as pessoas encarregadas do empreendimento terão mudado, e a memória 

do projeto pode não ter sido conservada, situação extremamente comum hoje em dia. 

Entrevistas com antigos funcionários e com antigos moradores da vizinhança poderão trazer 

informações relevantes. Procedimentos de auditoria de imóveis podem ser empregados. 

Atualmente este serviço costuma seguir normas técnicas como ISO 14.015 e ASTM 1587. 

iii. Caracterização detalhada do sítio  

A etapa seguinte envolve um trabalho mais intenso no terreno. Uma das finalidades é 

caracterizar os tipos e as quantidades de resíduos e eventuais contaminantes presentes no 

sítio. Para tal, procede-se a um inventário de todo tipo de equipamento, materiais e resíduos. 

Pode ser necessário proceder a investigações diretas do solo, através da abertura de poços, 

trincheiras ou furos de sonda, e da coleta de amostras de solo e água subterrânea, naqueles 

locais identificados como suspeitos na etapa anterior. Os resíduos e materiais devem ser 

classificados quanto à sua periculosidade, possibilidade de reciclagem e comercialização. É 

importante estabelecer quantitativos de todos os materiais e resíduos, assim como dos solos 

eventualmente contaminados, o que possibilitará uma estimação precisa do custo das 

diferentes alternativas de recuperação ambiental. 
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iv. Plano de desmontagem e recuperação ambiental 

As etapas anteriores permitem que se obtenha um bom conhecimento da situação. A partir 

desse diagnóstico parte-se para a elaboração de alternativas de desmontagem das 

instalações e recuperação ambiental. O que vai nortear a concepção do projeto e suas 

alternativas serão os regulamentos e políticas aplicáveis, tanto as públicas quanto, caso 

existam, as políticas da empresa. 

Com a desativação definitiva do empreendimento, as instalações de apoio e equipamentos 
fixos deverão ser desmobilizados. Os resíduos gerados nas demolições deverão ser 
destinados adequadamente em aterros de inertes ou à reciclagem de resíduos para a 
obtenção de novos materiais para a construção civil. 

Os equipamentos deverão ter como sua destinação preferencial empreendimentos similares. 
No caso de equipamentos obsoletos ou não aproveitáveis economicamente deverão ser 
destinados como sucata à reciclagem e obtenção de novos produtos metálicos. 

v. Obtenção de aprovações governamentais e consulta pública 

Na maioria dos casos, trabalhos de demolição, remoção de materiais e mesmo remediação 
necessitam de licenças ou autorizações governamentais. Pode ser recomendável uma 
consulta pública, na medida em que as obras de desativação podem causar impactos 
negativos, em particular sobre a comunidade do entorno. 

vi. Licitação e contratação 

Via de regra, os trabalhos serão executados por empreiteiros. Uma série de precauções deve 

ser tomada para assegurar que as obras serão conduzidas de acordo com o plano 

preestabelecido, como, por exemplo, o transporte dos resíduos por empresas especializadas 

e para o destino escolhido. Os contratos devem ser cuidadosamente escritos para 

responsabilizar os empreiteiros pelo estrito cumprimento do plano de desmontagem e 

recuperação ambiental aprovado. Para certas atividades de risco, é recomendável que os 

empreiteiros disponham de seguro. 

vii. Execução, acompanhamento e fiscalização 

Como qualquer projeto de engenharia, sua implantação deve ser vistoriada e os resultados 

devem ser comparados com o projeto inicial; qualquer desvio deve ser devidamente aprovado 

pelo responsável e, caso necessário, pelas autoridades governamentais. A vistoria ou 

fiscalização pode ser feita por uma empresa especializada contratada para esse fim. Em 

alguns casos, devido à complexidade dos trabalhos e ao envolvimento de muitos empreiteiros, 

pode ser necessário contratar uma empresa especializada para gerenciar a execução do 

plano. Em particular, é preciso atenção aos impactos ambientais gerados pelas atividades 

executadas, tais como ruídos, emissão de material particulado, tráfego de caminhões e 

incômodos à vizinhança em geral. 

viii. Ensaios comprobatórios 

Terminados os trabalhos, alguns ensaios podem ser necessários para comprovar os 

resultados. Isto pode ser particularmente interessante quando há trabalhos de remediação de 

solo ou água subterrânea. Pode ser necessário amostrar pisos ou paredes dos edifícios 

industriais, caso estes não tenham sido demolidos. A comprovação da remediação de solos 



PROMINER
PROJETOS  LTDA 818 

 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Votorantim Cimentos S.A – Mina Saivá – Rio Branco do Sul - PR 

ou águas subterrâneas pode requerer um período prolongado de amostragem. Quando não 

há a remoção completa dos contaminantes do solo, como nos casos de confinamento e 

remediação parcial, pode ser necessário deixar em funcionamento um sistema de 

monitoramento. 

ix. Relatório final e documentação 

Ao final dos trabalhos é preciso registrar e documentar tudo o que foi feito. Convém relatar 

todas as etapas do trabalho, inclusive o histórico de uso da área. Deve-se informar os 

resultados do programa de monitoramento e sua interpretação.  

No caso dos procedimentos a serem adotados para a desativação, desmontagem e remoção 

da infraestrutura da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS, conforme a Resolução 

307/2002 do CONAMA, contribuindo para a redução do impacto causado pelos resíduos da 

demolição sobre o meio ambiente, ressalta-se que devido à inexistência de estruturas no 

interior da cava, a sua desmobilização deverá ser iniciada com o cercamento da área a fim de 

restringir o acesso ao seu interior a funcionários, devidamente treinados garantindo assim, 

além da qualidade das águas, a segurança individual. 

Também deverá ser realizada a verificação da estabilidade dos taludes em sua conformação 

final. Caso sejam verificadas zonas críticas, os taludes deverão ser reafeiçoados de modo a 

garantir a segurança geotécnica.  

A FIGURA 8.5.3.1 sintetiza a estratégia, que envolve as etapas de desativação: 
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FIGURA 8.5.3.1 - Procedimentos para o planejamento da desativação de um empreendimento industrial. 
Fonte:SÁNCHEZ, 2001b. 
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8.5.4. Prospecção de usos futuros 

Ao término da vida útil do empreendimento, as cavas e o depósito controlado de estéril da 

VOTORANTIM CIMENTOS terão modificado a paisagem, a topografia e a cobertura vegetal. 

Diante disso, algumas questões irão surgir, por exemplo, que opções haverá para o município 

e que possibilidades ou limitações para novos usos serão definidas para ser ocupado pelo 

futuro empreendimento que substituirá a VOTORANTIM CIMENTOS. 

Evidentemente estas perguntas não podem ser respondidas agora, mas a resposta tampouco 

pode esperar o momento do fechamento do empreendimento. A recomendação de fontes 

como ANZMEC/MCA (2000) e IIED (2002) é a de formular um leque de alternativas plausíveis, 

explorar suas implicações ambientais, sociais e econômicas e estabelecer um mecanismo 

permanente de consultas e interação com a comunidade. As alternativas deveriam ser revistas 

a intervalos periódicos - da ordem de dez anos durante as primeiras cinco décadas, de cinco 

anos durante o decênio seguinte e cada vez mais com maior frequência conforme se aproxime 

a data programada para o fechamento da mina. 

As modificações ambientais decorrentes da implantação e do funcionamento do 

empreendimento implicarão algumas restrições aos possíveis usos futuros da área, mas 

também resultarão em certas oportunidades que poderão ser aproveitadas na estratégia de 

fechamento. 

A cava final da Mina Saivá apresentará condições geotécnicas que possibilitam a implantação 

de um reservatório de água ou de um aterro de inertes (FIGURA 8.5.4.1), conforme detalhado 

no DESENHO 279.0.612.2-EIA-06, com uma capacidade de cerca de 140 milhões de metros 

cúbicos. Além disso, com a adoção de ambas as alternativas, após a desativação do 

empreendimento, não há previsão de contaminação das águas subterrâneas e se anularia a 

ocorrência de impactos relacionados à alteração de fluxo de águas subterrâneas, tendo em 

vista que o nível d’água se normatizaria ao nível d’água original. 

As cavas das Minas Filito Itacuri e Filito DCE serão recobertas pelo depósito controlado de 

estéril. 

A utilização da cava exaurida como aterro de inertes possibilitaria sua reconformação 

topográfica parcial do terreno, restaurando o terreno para uma configuração mais próxima à 

configuração natural. Adicionalmente, a utilização como aterro de resíduos inertes resultaria 

em um ganho social e econômico, uma vez que contribuiria para a melhor gestão dos resíduos 

inertes da Região Metropolitana de Curitiba e, consequentemente, para a geração de 

empregos relacionados ao setor.  

A utilização da cava como um reservatório de água também implicaria em um ganho social e 

econômico, uma vez que permitiria uma melhor segurança ao abastecimento local em 

períodos de crise hídrica e a geração de empregos relacionados ao setor.  

Com relação ao depósito controlado de estéril e a cava da Mina Argila 853, a prática mais 

usual é a revegetação das bermas e taludes, contribuindo assim para a recuperação da fauna 

e flora locais. A revegetação dos depósitos é realizada concomitantemente à sua ampliação, 

conforme os taludes forem alcançando suas configurações finais. O depósito controlado de 

estéril será recuperado com mudas de espécies nativas com objetivo de promover a 

restauração florestal do local, preenchendo um corredor florestal com os demais fragmentos 

do entorno e a Mina Argila 853 será recuperada com plantio de espécies gramíneas.  
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FIGURA 8.5.4.1 – Plantas com as alternativas de recuperação da cava da Mina Saivá por 
meio de um aterro de inertes (marrom) à esquerda e por meio de um reservatório de água 
(azul claro) e o depósito de estéril por meio de plantio com mudas de espécies nativas (verde). 
Em azul a crista do talude e em vermelho o pé do talude. 

 

 
FIGURA 8.5.4.2 – Planta com a recuperação da cava 
da Mina Argila 853 por meio de plantio com mudas de 
espécies gramíneas. 

 

O detalhamento da alternativa de recuperação ambiental que será empregada é escopo do 

Plano de Fechamento de Mina, o qual deverá ser revisto de forma periódica e 

concomitantemente às fases do empreendimento. Dessa forma, o estudo das alternativas de 

recuperação ambiental é aprimorado ou até mesmo reformulado dependendo das condições 
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futuras em que o empreendimento e o cenário local se encontrarem ao longo do tempo, 

garantindo assim a implantação de uma alternativa adequada na época do encerramento das 

atividades do empreendimento.  

Destaca-se que a utilização do local como aterro de inertes, após o encerramento das 

atividades minerárias, em nada obsta a implantação futura de outros usos nas áreas 

recuperadas. 

O empreendimento poderá ainda ser transformado numa reserva ambiental ou em área de 

lazer por desapropriação do Poder Público. A área de lavra seria coberta por gramíneas e 

teria instalado seu uso público. As instalações de apoio seriam aproveitadas no uso público 

da área. Desta forma, se teria um espaço de lazer com qualidade compatível a de parques 

urbanos. 

Os usos futuros da área minerada devem ser tratados em versões sucessivas do plano de 

fechamento da mina, incluindo aí o envolvimento da comunidade adjacente em sua 

formulação e discussão. 
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CAPÍTULO 9 

 

PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

 

O prognóstico ambiental tem como objetivo, por meio de cenários hipotéticos, prever os 

potenciais impactos para as áreas de influência do empreendimento considerando a 

instalação e não instalação do projeto de ampliação da lavra de calcário, diabásio e filito da 

VOTORANTIM CIMENTOS no município de Rio Branco do Sul. O objetivo de um prognóstico 

ambiental, então, não é predizer o futuro, mas sim delimitar, organizar e sistematizar as 

incertezas, orientando o planejamento como também antecipando as situações de crise 

(SÁNCHEZ, 2013 e DNIT, 2006). 

Assim, a previsão e tendências da evolução da área de influência para dois cenários distintos, 

um com a hipótese de implantação do empreendimento levando em consideração a sua vida 

útil e, outra, com a proposição da não ampliação do projeto da VOTORANTIM CIMENTOS em 

Rio Branco do Sul, é o objetivo deste capítulo.  

Os prognósticos apresentados visaram antecipar a situação ambiental futura. A previsão de 

cenários ambientais teve como base, primeiramente, o diagnóstico ambiental, com a 

integração dos dados (meios físico, biótico e antrópico). Posteriormente, após a conclusão do 

diagnóstico, obteve-se a avaliação de impactos com conclusão dos limites geográficos de sua 

abrangência, correspondendo às áreas de influência para o empreendimento proposto. 

Somente após finalizadas estas etapas (FIGURA 9.1) foi possível concluir sobre cenários 

hipotéticos para o projeto de ampliação.  

 
FIGURA 9.1 – Etapas do EIA para conclusão sobre o prognóstico 

da área. 

 

Sánchez (2006 e 2013) afirma que todo o estudo de impacto ambiental deve apresentar um 

prognóstico da situação futura, no caso de realização de um empreendimento analisado (...) 

Entendido como descrição da situação futura do ambiente afetado, o prognóstico deve ser 
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fundamentado em hipóteses plausíveis e previsões confiáveis, motivo pelo qual os 

prognósticos estão diretamente associados à qualidade dos estudos efetuados no diagnóstico 

ambiental e pela metodologia utilizada para integrar as diversas áreas envolvidas no estudo. 

Um dos fatores mais importantes para apontar os aspectos mais favoráveis e o contraponto 

comparativo entre os cenários estudados encontra-se no conceito de qualidade ambiental, 

dada pela integração do diagnóstico ambiental, que deve ser debatido por meio dos resultados 

alcançados. Santos (2004) assinala que por meio do diagnóstico ambiental é possível a 

construção de cenários que identificam as potencialidades, fragilidades, acertos e conflitos. 

Essas observações permitem desenvolver, para área estudada, um conjunto de alternativas 

que trata da solução dos impactos, das fragilidades, da reabilitação das paisagens, do 

desenvolvimento das potencialidades, do entendimento aos anseios sociais e da sustentação 

dos aspectos acertados.  

A conjunção do diagnóstico ambiental tem a função primordial de avaliar as transformações 

resultantes da evolução natural e efeitos combinados das interações sociedade-natureza, 

sobre os ecossistemas, as funções ecológicas, os recursos naturais e a população, ou seja, 

realizar prognósticos a respeito de um possível quadro evolutivo para os cenários futuros, com 

base no conhecimento atual da área (SANTOS, 2004). 

Partindo-se da premissa que os componentes do meio físico condicionam o uso e ocupação 

das terras, em um determinado espaço geográfico, que envolvem um ou mais tipos de 

ecossistemas, considerando principalmente os elementos da fauna e flora envolvidos nas 

transformações nas quais as atividades socioeconômicas são os agentes transformadores 

das paisagens, tanto para os elementos abióticos quanto para os bióticos, tem-se a 

importância da integrabilidade dos dados do diagnóstico ambiental. 

Na FIGURA 9.2 é apresentado um exemplo da intrínseca relação entre os vários elementos e 

agentes envolvidos no diagnóstico ambiental, levando em consideração as trocas de energia 

e matéria e os condicionamentos de um elemento para outro em um determinado espaço 

geográfico, principalmente pelo uso e ocupação da terra que exerce papel importante, pois é 

nesta categoria que ocorre a determinação do tipo de atividade impactante em relação aos 

outros elementos do diagnóstico. 

Santos (2004) assinala que a integração é possível se for estabelecida uma estrutura clara e 

representativa das interações no território. Portanto, o estabelecimento das interações e 

integrações do diagnóstico deve ocorrer em uma determinada área, que no caso possa 

prognosticar as várias situações dentro de uma dimensão pré-estabelecida para as 

intervenções previstas. 

Historicamente o processo de organização da sociedade se deu paralelamente às 

transformações da natureza, com sua apropriação devido fundamentalmente ao progressivo 

desenvolvimento de novas técnicas, o que implica a necessidade do entendimento das 

relações imbricadas entre sociedade e natureza. Os espaços físico e biótico, com seus 

elementos relacionados, são apropriados de diferentes formas pela sociedade, gerando 

características próprias na paisagem. Portanto a sociedade constrói e transforma o espaço 

geográfico, subordinando a natureza em função do avanço tecnológico e da necessidade 

crescente de utilização dos recursos naturais. 
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FIGURA 9.2 – Possíveis relações entre os componentes do diagnóstico ambiental. 
Fonte: SANTOS, 2004. 

 

O prognóstico proposto foi embasado também nas ideias de Nir (1983), Toy e Hadley (1997); 

Rodrigues (2004 e 2005) e Estaiano (2007), que se utilizaram de proposições geomorfológicas 

que podem ser transpostas para prognósticos gerais. Estes autores explicam a importância 

do reconhecimento prévio do estágio anterior à intervenção, caracterizando as condições 

físicas, bióticas originais, ou mais próximo destas, considerando também o estágio de 

intervenção e pós–intervenção (instalação, operação e desativação). Rodrigues (2004) afirma 

que o conhecimento do quadro anterior à intervenção constitui os parâmetros para o 

dimensionamento das modificações, pois sem esse conhecimento, não é possível avaliar a 

magnitude dos impactos, das ações que se sobrepõem ao sistema investigado, tampouco 

investigar variáveis mais relevantes para determinados processos indesejáveis. 

Desta forma, admite-se que o entendimento da área de influência como espaço a ser 

transformado (para os dois cenários propostos) partiria das condições dos sistemas físicos, 

bióticos e das relações socioeconômicas anteriormente às intervenções antrópicas a serem 

previstas.  
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9.1. CENÁRIO I – A NÃO AMPLIAÇÃO DA LAVRA  

A hipótese da não instalação do projeto de ampliação da lavra de calcário, diabásio e filito da 

Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS deve ser considerada como suposição comparativa 

para o cenário de implantação, visando buscar parâmetros que possam auxiliar na conclusão 

dos aspectos mais importantes que sofrerão modificações, tendo sempre como base as 

alterações ambientais e a população localizada nas áreas de influência do empreendimento. 

Os cenários para as áreas que se encontram na influência do empreendimento serão 

analisados por meio de elementos verificados no diagnóstico ambiental, considerando os 

meios físico, biótico e socioeconômico. 

9.1.1. Meio Físico 

O cenário atual da área é um retrato da evolução que pode ocorrer em um horizonte temporal 

de cerca de 44, dependendo do uso do minério, dos processos que já se observam para a 

área de estudo. A área de extração de calcário, diabásio e filito teve início na década de 1980, 

para abastecimento da maior fábrica de cimento da América Latina. 

Evidentemente, os processos e atributos vinculados ao meio físico são muito diversos, 

podendo ser lentos quando analisados em escala regional, como o tempo de formação dos 

compartimentos de relevo, as formações litológicas, os solos a rede de drenagem que 

culminam com o entendimento da gênese evolução da paisagem. Por sua vez, se analisado 

em escala local, cada componente do meio físico pode sofrer alterações muito significativas 

em um tempo muito curto, como as alterações relacionadas à deflagração de processos 

erosivos, assoreamento, movimentos de massa, inundações, poluição de águas superficiais e 

subterrâneas etc. 

Para o horizonte de tempo de 44 anos (previsto para a vida útil do empreendimento), visto 

pela possibilidade da não instalação do empreendimento, os processos vinculados à atividade 

mineradora para o meio físico não ocorrerão. Porém, tais modificações estão restritas apenas 

à área ocupada pela mineração, com impactos pouco significativos para a região 

considerando-se o meio físico. Portanto, a não ampliação do empreendimento trará poucas 

alterações ao quadro atual da área, visto que a Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS já 

se encontra instalada e funcionando há pelo menos 4(quatro) décadas. 

As alterações sobre a morfologia do terreno já estão bem consolidadas e permaneceriam por 

longo tempo com a hipótese de não continuidade da operação. Quanto a qualidade das águas, 

do solo, vulnerabilidade a processos erosivos e de assoreamento, é muito provável a 

estabilização destes processos se, alterações significativas do quadro atual para daqui 44 

anos não ocorressem.  

Na hipótese de não ampliação da Mina Saivá da VOTORANTIM CIMENTOS, o prognóstico 

seria que a área permaneceria muito próxima ao do quadro atual, pois como já ressaltado o 

empreendimento já se encontra instalado há mais de quatro décadas, porém, a sua não 

continuidade significa a paralisação da lavra e a recuperação das áreas degradadas conforme 

previsto em lei. 

‘ 
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9.1.2. Meio Biótico 

A Mata Atlântica representa um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, por possuir 

número de espécies endêmicas elevado, riqueza biológica e alto grau de ameaça aos seus 

remanescentes florestais. Por esses motivos, é considerada um dos 25 hotspots de 

megadiversidade no mundo (MYERS et al., 2000). 

O aumento da interferência antrópica no Bioma Mata Atlântica vem acarretando em grande 

ameaça a conservação deste bioma por toda sua área de ocorrência no país, 

predominantemente o leste brasileiro. A principal ameaça ao Bioma na região é a conversão 

de ambientes naturais preservados em extensas áreas de monocultura e áreas de pastagens.  

No fragmento de mata estudado foram identificadas 05 espécies categorizadas como 

ameaçadas de extinção em âmbito nacional conforme “Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção”, da Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014 e/ou 

em âmbito estadual, conforme “Lista Oficial de espécies da Flora ameaçada de extinção no 

Paraná”, conforme Procedimento Operacional Padrão – POP 005, de 20 de junho de 2008, 

regulamentada pela Portaria IBAMA nº 37-N, de 03 de abril de 1992 e Lista Vermelha de 

Plantas Ameaçadas de Extinção no estado do Paraná (HATSCHBACH; ZILLER, 1995). 

No QUADRO 9.1.2.1 a seguir é apresentada a relação dos exemplares das espécies da flora 

ameaçada de extinção identificadas na Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento 

– ADA, o status de conservação de cada uma delas de acordo com a legislação ambiental 

vigente, bem como o ponto de coordenadas UTM (Datum WGS84) em que os indivíduos foram 

identificados.  

QUADRO 9.1.2.1 

ESPÉCIES DA FLORA LOCAL AMEAÇADAS 

ESPÉCIE 
FAMÍLIA 

LEGISLAÇÃO E CATEGORIA 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR POP 005/08 Portaria MMA 443/14 

Araucaria angustifolia araucária Araucariaceae Vulnerável Em perigo 

Cedrela fissilis cedro-rosa Meliaceae - Vulnerável 

Ocotea odorifera canela-sassafrás Lauraceae Em Perigo Em perigo 

Ocotea porosa imbuia Lauraceae Vúlnerável Em perigo 

Dicksonia sellowiana xaxim Dicksoniaceae Em Perigo Em Perigo 

 

Nos levantamentos para o EIA/RIMA da ampliação da lavra foram registradas três espécies 

ameaçadas de extinção de mamíferos e duas espécies de aves. Entre os mamíferos estão os 

felídeos Leopardus pardalis (jaguatirica) classificado como “vulnerável” (VU) na lista estadual 

de espécies ameaçadas de extinção, Leopardus wiedii (gato-maracajá) listado sob o status de 

‘’vulnerável’’ no estado de Paraná e no Brasil e Herpailurus yagouaroundi (gato-mourisco), 

classificado como “vulnerável” (VU) na lista nacional de fauna ameaçada de extinção (MMA, 

2014). Apenas o gato-mourisco não foi confirmado por meio de dados primários, sendo listado 

apenas por intermédio de entrevistas. O gato-maracajá (L. wiedii) e a jaguatirica (L. pardalis) 

foram registrados por armadilhas fotográficas. 
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Em relação às aves, o bacurau-rabo-de-seda (Antrostomus sericocaudatus) encontra-se 

ameaçada de extinção, na categoria Vulnerável, pela lista estadual do Paraná. Outra espécie 

registrada, o barbudinho (Phylloscartes eximius) é considerada quase ameaçada de extinção 

pela lista estadual. 

A considerar hipoteticamente que a ampliações da lavra e do depósito de material estéril 

pretendidas não ocorressem, os indivíduos teoricamente permaneceriam na área, o que 

permitiria continuidade nos processos de sucessão ecológica, bem como a manutenção da 

população dessas espécies da flora ameaçadas e evitaria a supressão e fragmentação dos 

ambientes naturais, o que leva a perda de habitat, com consequente perda da biodiversidade 

genética. 

Se o empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS não for ampliado, não existirá o impacto 

“Perda de habitat” e possivelmente, não implicaria a perda de espécimes da fauna ameaçada 

de extinção ou afugentamento da fauna em decorrência da supressão de vegetação nativa. 

Com o passar dos anos, com o encerramento das atividades da pedreira, as espécies mais 

sensíveis e exigentes ecologicamente poderiam retornar e reocupar o habitat, aumentando 

suas populações e área de vida.  

9.1.3. Meio Antrópico 

Rio Branco do Sul é um dos municípios integrantes da Mesorregião Metropolitana de Curitiba 

– MMC,, a RMC é a oitava mais populosa do Brasil, com 3.223.836 habitantes, concentra 

30,86% da população estadual, e constitui a segunda maior região metropolitana do País em 

extensão, com 16.581,21 km². 

O cenário de não ampliação da lavra de calcário da VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco 

do Sul implicará o fechamento do empreendimento, o desmonte das estruturas de britagem e 

apoio e a venda de suas propriedades nas quais se insere e contornam o empreendimento, 

culminando no encerramento de atividade da maior mina de calcário do Brasil que abastece 

a maior fábrica de cimentos da América Latina. Nesse sentido, é possível que haja uma 

tendência de expansão urbana e das chácaras de lazer, culminando em pressão imobiliária e 

ocupação irregular e sem adequada infraestrutura urbana. Ademais, a não implantação da 

ampliação também implicará um possível cenário de busca por minério em minas mais 

distantes da fábrica, ocasionando outros impactos inerentes a esse distanciamento. 

O prognóstico ambiental na situação sem a ampliação do empreendimento proposto vislumbra 

que a paisagem local não será alterada, os impactos adversos não ocorrerão, por outro lado, 

as atividades econômicas em Rio Branco do Sul tenderão à estagnação, e a população local 

poderá não ser beneficiada com a oportunidade de novos empregos, qualificação profissional 

e mesmo a melhoria da qualidade de vida. É possível que a população local busque novas 

oportunidades de empregos nos municípios vizinhos. Enfim, com a não ampliação das 

atividades de lavra, o empreendimento deverá encerrar suas atividades, devendo as áreas 

degradadas serem recuperadas e, onde possível. 

9.2. CENÁRIO II – AMPLIAÇÃO DA LAVRA 

A hipótese para implantação do empreendimento, considerando a ampliação pretendida da 

lavra de calcário, diabásio e filito pela VOTORANTIM CIMENTOS na Mina Saivá, prevê 
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intervenções nos meios físico, biótico e antrópico, considerando impactos positivos e 

negativos. As modificações esperadas serão diversas, em função dos aspectos ambientais, a 

escala de abrangência prevista (espacial e temporal), a duração, magnitude e reversibilidade 

são essenciais para efetuar o prognóstico proposto. 

A implantação do projeto, concebido neste EIA para ampliação da unidade de extração de 

calcário e filito para fabricação de cimentos e diabásio e filito para produção de agregados 

para construção civil e de corretivo agrícola da VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco do 

Sul ocasionará uma série de modificações ambientais, tanto positivas quanto negativas na 

área de abrangência prevista como de influência. Contudo, se considerado também a 

incorporação de medidas mitigadoras, de controle, de recuperação, monitoramento e 

compensação, a avaliação da qualidade ambiental para área, com a implementação deste 

projeto ter-se-á um quadro mais fiel ancorado nos estudos efetuados no diagnóstico 

ambiental, divididos entre os meios físico, biótico e antrópico e suas respectivas subáreas. 

Importante ressaltar, que no capítulo sobre previsão de impactos, são analisados 

detalhadamente os impactos para toda área onde ocorreram os estudos que compõem o 

diagnóstico ambiental. 

9.2.1. Meio Físico 

Em relação ao meio físico, o prognóstico para um cenário de implantação da ampliação da 

lavra de calcário, diabásio e filito da VOTORANTIM CIMENTOS em Rio Branco do Sul deverá 

considerar a vida útil do empreendimento (ampliação, operação e desativação). 

O que se vislumbra num horizonte de pelo menos 44 anos são alterações relacionadas ao 

meio físico, principalmente com a alteração da morfologia do terreno devido à ampliação 

pretendida. Estas alterações estão sinergicamente atreladas a outros aspectos relacionados, 

pois com estas modificações, por exemplo, podem intensificar as taxas dos processos 

erosivos e consequentemente os assoreamentos ao longo das drenagens.  

O processo de ampliação e operação ocasionará modificações cumulativas e sinérgicas, 

principalmente quando se analisa todo processo tecnológico envolvido em toda cadeia 

produtiva na extração e beneficiamento do minério. 

As escavações inerentes ao processo de extração do minério acarretarão, além da alteração 

das formas de relevo e propriedades do solo, o aparecimento temporário de feições erosivas 

e consequente intensificação do processo de assoreamento nas drenagens que deverá ser 

controlado. 

A qualidade das águas superficiais e subterrâneas podem sofrer alterações, no entanto, os 

riscos quanto ao comprometimento da qualidade são mínimos, pois a VOTORANTIM 

CIMENTOS já executa monitoramento em toda rede de drenagem na área e os resultados 

apontam para baixa interferência do empreendimento. 

A utilização de maquinários específicos, movidos a motores de combustão emitirá gases e o 

trânsito de máquinas e caminhões também poderá acarretar emissão do material de 

particulado, juntamente com emissão de ruído, alterando o ambiente sonoro. A previsão é a 

continuidade das atividades, mantendo-se o quadro muito próximo do que se encontra 

atualmente. 
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Sem dúvida, os impactos previstos são inerentes às atividades de mineração e modificações 

no meio físico são esperadas e previstas e por isso as medidas mitigadoras e o monitoramento 

ambiental constante em toda fase do empreendimento garantirão o mínimo impacto, como 

apresentado nos capítulos sobre a previsão e com a previsão detalhada dos impactos e 

medidas adotadas. 

9.2.2. Meio Biótico 

A ampliação do empreendimento irá acarretar em modificações no meio biótico, em relação à 

situação atual, apresentada no diagnóstico ambiental. Essas modificações serão causadas 

principalmente pela supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica e supressão de área de 

preservação permanente para a ampliação da lavra. 

A supressão de áreas de vegetação nativa em estágio inicial e médio de regeneração,, 

somarão aproximadamente 100,05h, considerando que ocorrem nestas áreas espécies da 

flora ameaçadas de extinção, como apresentado no diagnóstico ambiental. 

Por outro lado, as atividades de lavra se darão em etapas, portanto, os desmatamentos 

ocorrerão lentamente. Ao passo que uma nova frente de lavra for iniciada, a lavra encerrada 

será estabilizada geotecnicamente e poderá ser recolonizada por regeneração natural a partir 

da chuva de sementes dos fragmentos no entorno, assim, essa recuperação poderá acarretar 

no retorno da fauna outrora existente num período anterior. 

A perda de habitats também trará prejuízos à fauna terrestre. Há probabilidade de ocorrer 

perda de espécies da fauna ameaçada de extinção ou o seu afugentamento. Os ambientes 

naturais adjacentes ao empreendimento, durante a operação, poderão promover a existência 

de espécies da fauna oportunistas em detrimento de espécies sensíveis ecologicamente. A 

movimentação de veículos também poderá ocasionar em atropelamento da fauna silvestre. 

Esses impactos deixarão de ocorrer com o término das atividades e com a recuperação de 

áreas degradadas.  

A redução na biodiversidade genética, ocasionada pela supressão de vegetação ameaçada 

representa baixo risco para a sobrevivência das espécies, uma vez que, a vegetação com 

supressão prevista, situada na área de ampliação pretendida, apresenta de maneira geral o 

mesmo padrão florístico encontrado nas matas do entorno ou situadas na mesma região. 

Embora esteja prevista a ocorrência de alterações nos aspectos do meio biótico, a 

VOTORANTIM CIMENTOS propôs medidas de recuperação, compensação e de mitigação 

para minimizar os impactos à biodiversidade, que irá causar com a ampliação do 

empreendimento.  

Desta maneira, a VOTORANTIM CIMENTOS propõe como forma de compensação pela 

supressão prevista a preservação de área de 100,05 hectares de vegetação nativa com 

características ecológicas equivalentes em propriedade da VOTORANTIM CIMENTOS e 

11,50ha de restauração de Áreas de Preservação Permanente, localizadas na mesma Bacia 

Hidrográfica, e compreendida em uma região com expressiva vegetação natural do Bioma 

Mata Atlântica, formando um extenso corredor ecológico, interligando fragmentos 

remanescentes de vegetação nativa. 
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Além disso, aos impactos que não poderão ser mitigados, será aplicada a Lei Federal 

nº 9.985/00, a Lei do SNUC, de destinação de um montante de até 0,5% do total dos 

investimentos previstos em alguma Unidade de Conservação da região, possivelmente para 

o Monumento Natural da Gruta da Lancinha, situado a cerca de 4 km a leste da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 

Também é previsto o impacto afugentamento de fauna e perda de espécies ameaçadas de 

extinção. Para tanto, foi proposto no Plano de Gestão Ambiental o Programa de Resgate de 

Fauna, bem como o Programa de Monitoramento de Fauna Silvestre.  

9.2.3. Meio Antrópico 

A vida útil do empreendimento proposto é de cerca de 43 anos se houver redução da escala 

de produção do minério, o que se pode considerar um horizonte médio. 

No que tange ao meio antrópico, com a ampliação do empreendimento proposto, os seguintes 

aspectos, impactos e medidas mitigadores deverão ser levados em consideração: 

1. Impacto visual: Com a ampliação do empreendimento, o impacto visual será inevitável, 

porém, medidas mitigadoras, como a implantação de cortina vegetal poderá amenizar 

este impacto; 

2. Incômodo e desconforto ambiental: A geração de ruídos, vibrações e emissões 

atmosféricas poderão acarretar incômodo e desconforto ambiental à população do 

entorno. Não obstante, a adoção de programas previstos no plano de gestão ambiental, 

tais como o controle das emissões de ruídos, vibração e emissões atmosféricas, com 

implantação de ações como umectação de acessos não pavimentados, aspersão na 

britagem, manutenção periódica de equipamentos e máquinas e das vias e a utilização 

de adequado plano de fogo, dentre outras ações. 

3. Geração de impostos e renda: ICMS, COFINS, PIS, CFEM, IR e CSSL serão os 

principais impostos a serem gerados pela continuidade do empreendimento. Os 

recursos arrecadados por meio dessas tributações é que provêm bens públicos à 

população, nas áreas de saúde, educação e segurança pública. 

O prognóstico ambiental na situação com a ampliação do empreendimento proposto vislumbra 

a alteração da paisagem local, impactos adversos poderão ocorrer, assim como dinamização 

da economia local, pois a população local poderá ser beneficiada com a oportunidade de 

novos empregos diretos e indiretos. Também poderá haver melhoria da qualidade de vida e 

qualificação profissional da mão de obra empregada no empreendimento.  

Os impactos adversos dizem respeito às possíveis mudanças na qualidade de vida da 

população, uma vez que a pesquisa de percepção ambiental indicou uma avaliação positiva 

do lugar pelos entrevistados, sobretudo no que diz respeito á tranquilidade e qualidade de 

vida, mesmo com a presença da pedreira e longa convivência com as atividades minerárias.. 

Por fim, com a ampliação do empreendimento, não haverá necessidade de se impactar novas 

áreas para implantação de uma pedreira, já em operação no local por aproximadamente 

4(quatro) décadas. 
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Com a ampliação da vida útil do empreendimento, a jazida de calcário mais próxima da fábrica 

de cimento continuará abastecendo a fábrica de cimento, propiciando a continuidade do 

transporte de minério via TCLD, possível somente devido à proximidade entre fábrica a jazida. 

9.3. CONSIDERAÇÕES 

A atividade mineradora de calcário para fabricação de cimento é hoje tida como importante 

atividade econômica, pois as matérias-primas e insumos advindos da extração mineral 

constituem fator necessário para manutenção da vida humana em sociedade, como por 

exemplo, na saúde, agricultura, comunicação, construção, transporte, entre outros. No 

entanto, ao mesmo tempo em que a atividade minerária é importante para o homem, ela 

provoca impacto sobre os meios físico, biótico e antrópico. Portanto, se estabelece um binômio 

complexo e polêmico: assegurar suprimento de matérias-primas minerais e garantir as 

condições de qualidade ambiental (IPT, 2003 apud ESTAIANO, 2007). 

Fator de grande relevância é o grau de tecnologia atingido pela indústria extrativa mineral, 

pois o uso de técnicas cada vez mais avançadas na mineração propicia a retirada da 

substância mineral, de forma que os impactos sejam minimizados e a recuperação ambiental 

da área seja facilitada, quando da exaustão das reservas minerais.  

Comparativamente, os dois cenários com as hipóteses de não implantação e de implantação 

da ampliação do empreendimento apontam para previsões distintas, apresentadas a seguir. 

No caso de considerar a capacidade para intervir previamente ou para recuperar e mitigar os 

impactos ambientais nos dois cenários apresentam características distintas: 

 Com a hipótese do cenário de não implantação da ampliação do empreendimento a 

implementação das medidas de controle ambiental ficaria em grande parte a cargo do 

poder público, principalmente em âmbito municipal, com risco de não implementação 

no horizonte de 43 anos analisado; 

 Já no cenário com a implementação do empreendimento é um pressuposto básico à 

realização das obras para ampliação, para o funcionamento no período de operação 

de mais 40 anos, considerando sempre as medidas que devam ocorrer segundo uma 

ótica de sustentabilidade, onde as variáveis sociais, econômicas e naturais sejam 

consideradas em sua totalidade. As medidas a serem tomadas com o intuito de 

minimizar ao máximo os impactos negativos já são implementadas de forma integrada, 

e terá continuidade respeitando o cronograma para o empreendimento. Assim, 

observa-se que a VOTORANTIM CIMENTOS cumprirá os dispositivos legais e as 

políticas socioambientais apresentadas nos capítulos subsequentes. 

A dinamização econômica do município e as possíveis repercussões espaciais, também serão 

distintas para os dois cenários. 

 No primeiro cenário o município de Rio Branco do Sul contará com os efeitos 

econômicos da atividade existente, que é essencialmente reconhecida como sendo o 

comércio local, e aumento significativo das ocupações urbanas irregulares. 

 Para o cenário com a ampliação do empreendimento, o município de Rio Branco do 
Sul continuará com o aporte significativo de recursos financeiros provenientes 
diretamente do empreendimento (impostos), não se consumando também a venda das 
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propriedades pela VOTORANTIM CIMENTOS que, por consequência, não 
possibilitará a ocupação irregular e desordenada para área. 

Pelo exposto, conclui-se que podem existir tanto efeitos benéficos quanto negativos, porém, 

estes últimos podem ser mitigados, compensados e a manutenção de monitoramentos 

ambientais pode garantir controle nos impactos ambientais previstos neste EIA, como já vem 

sendo realizado. 

A adoção de medidas potencializadoras, compensatórias e mitigadoras deve ser feita 

considerando cada um dos potenciais impactos aos ambientes identificados. Neste contexto, 

a partir da identificação e classificação dos impactos ambientais decorrentes das ações e 

processos das fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento, foi 

proposto um Plano de Gestão Ambiental – PGA a ser adotado pela VOTORANTIM 

CIMENTOS em caso de continuidade do empreendimento, que envolvem medidas de 

capacitação e gestão, mitigadoras e compensatórias, além de um plano de monitoramento 

ambiental e de recuperação de áreas degradadas. O objetivo é o de acompanhar a evolução 

da qualidade ambiental e permitir a adoção de medidas complementares de controle para as 

atividades do empreendimento e que não afetem a população do entorno. 

O desenvolvimento e aplicação destes programas atendem à Resolução CONAMA n° 01 de 

1986 que dispõe sobre os critérios básicos e diretrizes gerais para a elaboração do EIA/RIMA, 

mais especificamente em seu Artigo 5º, inciso III, que versa sobre a definição de medidas 

mitigadoras dos impactos negativos como sendo uma diretriz geral para ser obedecida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

A Prominer Projetos Ltda. elaborou esse Estudo de Impacto Ambiental - EIA, documento que 

servirá de subsídio técnico para a análise pelo Instituto Água e Terra - IAT da viabilidade 

ambiental da ampliação das atividades de extração de calcário, diabásio e filito e disposição 

de estéril das Minas Saivá e Filito Itacuri e implantação das Minas Filito DCE e Argila 853 na 

Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM CIMENTOS inseridas nas concessões de lavra 

das poligonais dos processos minerários ANM 585.701/1942, ANM 004.905/1952, 

ANM 000.078/1959, ANM 812.853/1968 e ANM 816.327/1968, localizadas no município de 

Rio Branco do Sul, no estado do Paraná. 

O empreendimento cuja ampliação é proposta está localizado no município de Rio Branco do 

Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. A Mina Saivá está em 

operação desde a década de 1980 e abastece a primeira fábrica de cimento do estado do 

Paraná e que é atualmente a maior fábrica de cimento da América Latina. 

É prevista a ampliação das áreas de lavra nas Minas Saivá e Filito Itacuri e a implantação das 

Minas Filito DCE e Argila 853, além da ampliação do depósito controlado de estéril.  

A ampliação das atividades de lavra é embasada no Relatório de Reavaliação de Reservas e 

Novo Plano Integrado de Aproveitamento Econômico – RRR e Novo PIAE apresentado na 

Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração – ANM no estado do Paraná em 16 de 

julho de 2019. 

O Departamento de Licenciamento Ambiental Estratégico- DLE da Diretoria de Licenciamento 

e Outorga do Instituto Água e Terra emitiu o Termo de Referência para a elaboração do Estudo 

de Avaliação de Impacto Ambiental e Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA para a ampliação proposta (protocolo 16.419.766-2). 

Desta forma, a Licença Prévia pleiteada pela VOTORANTIM CIMENTOS se refere à 

ampliação das atividades de extração de calcário e diabásio na Mina Saivá, para fabricação 

de cimento, aproveitamento da rocha calcária como agregado para uso na construção civil, 

para produção de corretivo agrícola e argamassas, que resultará em uma cava final com área 

de 169,85 ha, à ampliação da extração de filito na mina Filito Itacuri com 28,04 ha, sendo 

19,66 ha em área coincidente com a futura expansão da mina Saivá (pois a Mina Filito Itacuri 

recobre parte do calcário da Mina Saivá), na implantação da Mina Filito DCE com área de 

42,46 ha e na implantação da Mina Argila 853 com 2,83 ha, e um depósito de material estéril 

com área de 125,48 ha, sendo 50,84 ha em áreas coincidentes com a futura expansão das 

minas Filito Itacuri e Filito DCE (pois após o exaurimento das reservas destas minas serão 

aterradas com material estéril), tendo ainda 21,95 ha de pátios de estocagem de agregados. 
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Os investimentos previstos na ampliação do empreendimento da VOTORANTIM CIMENTOS 

são da ordem de R$ 57 milhões. 

A vida útil da Mina Saivá será ampliada para 43 anos, com previsão de extração de 

372.097.580 t de minérios será necessária a remoção de 69.946.092 t de estéril, na Mina Filito 

Itacuri para extração de 9.714.300 t de minérios será necessária a remoção de 4.216.000 t de 

estéril, na Mina Filito DCE para extração de 8.908.100 t de minérios será necessária a 

remoção de 4.896.300t de estéril e na Mina Argila 853 para extração de 427.400 t de minérios 

será necessária a remoção de 209.800 t de estéril. A escala de produção será de 

6.500.000 t/ano de calcário destinadas para fabricação de cimento, 1.200.000 t/ano 

destinadas para produção de agregados, areias para argamassas e calcário agrícola, 

1.000.000 t/ano de diabásio para produção de agregados e 650.000 t/ano de filito para 

cimento, obtendo-se uma vida útil de 43 anos para o empreendimento. 

Por fim, a ampliação do atual depósito de estéril aumentará a capacidade da atual pilha de 

estéril em 58.300.000 m³, capacidade suficiente para deposição de todo o estéril a ser gerado 

nas Minas Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853. 

O estudo de alternativas tecnológicas indicou que o método de lavra a céu aberto, já utilizado, 

resultará no melhor aproveitamento das jazidas e menor impacto ambiental e para a ampliação 

dos depósitos de estéril, a melhor alternativa, portanto, menos impactante, considerando os 

aspectos econômicos e ambientais, é aquela que envolve a continuidade do uso do atual 

depósito de estéril. 

O empreendimento já conta com infraestrutura implantada (administração, britagem, oficina, 

refeitório) e possui 236 funcionários contratados. O regime de trabalho nas minas é realizado 

em dois turnos de 8 horas diárias de segunda-feira a domingo, totalizando cerca de 480 horas 

mensais e nas instalações de britagem é de 24 horas em quatro turnos de 6 horas diárias. 

A Mina Saivá encontra-se na região paranaense que abrange o conjunto litológico do Grupo 

Açungui. A mina é constituída por uma sequência de rochas carbonáticas encaixadas em filitos 

em forma de um sinforme ou de um bumerangue com fechamento estrutural para SW, 

distribuídas em calcário calcítico, silicoso, dolomítico e impuro.  

A Unidade Rio Branco do Sul está situada na bacia hidrográfica do Rio Ribeira, em seu alto 

curso. Os monitoramentos da qualidade do ar (poeira em suspensão), dos níveis de ruído 

(conforto acústico) e vibração mostraram, de forma geral, que o empreendimento não tem 

interferido no conforto ambiental da população local. Os índices de concentração de material 

particulado nos pontos monitorados no entorno da Mina Saivá estiveram dentro dos 

parâmetros legais, não indicando a interferência das atividades do empreendimento na 

qualidade do ar. Da mesma forma, apesar das atividades da VOTORANTIM CIMENTOS 

serem uma das principais fontes de ruído da região, nota-se que estes foram muito pouco 

audíveis em relação às propriedades vizinhas. A vibração e a pressão acústica durante o 

desmonte de rocha com uso de explosivos não se propagaram com intensidade sequer para 

o acionamento dos sismógrafos. 

Para a ampliação das áreas de lavra de calcário diabásio e filito haverá interferências 

significativas em recursos naturais importantes, relativos às águas, vegetação e fauna do 

local, pois na região e na área de estudo, onde se insere a ampliação proposta, foram 

registradas 195 espécies da flora, distribuídas em 74 diferentes famílias, sendo 9 espécies 
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consideradas exóticas. No levantamento fitossociológico foram registrados 3.275 indivíduos, 

distribuídos em 48 famílias botânicas, 87 gêneros e 111 espécies. Foram encontradas quatro 

espécies da flora ameaçadas de extinção.  

No diagnóstico da fauna foram identificadas 14 espécies de anfíbios e cinco de répteis 

nenhuma ameaçada de extinção. Nos levantamentos da avifauna foram identificadas 173 

espécies de aves, das quais uma espécie está ameaçada de extinção e uma quase ameaçada. 

Para a mastofauna foram registradas 17 espécies de mamíferos, sendo que três constam na 

lista de espécies ameaçadas de extinção. Foram registradas cinco espécies de mosquitos da 

família Culicidae de interesse médico e sanitário e 20 espécies de abelhas. Em relação às 

comunidades aquáticas, foram registradas oito espécies de peixes e 52 famílias de 

macroinvertebrados bentônicos. A composição da fauna nos levantamentos efetuados foi 

representativa para avaliação de impacto ambiental. 

Foram identificados 21 impactos na avaliação de impactos, 9 relativos ao meio físico, 5 no 

meio biótico e 7 para o meio antrópico. Desses impactos, 16 são de pequena magnitude, 2 de 

média e 3 de grande magnitude, sendo todos passíveis de mitigação ou compensação. Os 

impactos de grande magnitude estão mais relacionados ao meio biótico e também dizem 

respeito à alteração do fluxo d’água superficial, perda de cobertura vegetal e interferência em 

Área de Preservação Permanente. Também é prevista a supressão de vegetação nos estágios 

inicial e médio a avançado de regeneração, o que causará a perda de habitats, perda de 

espécimes da flora e afugentamento da fauna.  

Para a gestão, mitigação e compensação dos impactos previstos, neste EIA foi elaborado um 

Plano de Gestão Ambiental, cujas medidas propostas deverão ser adotadas pela 

VOTORANTIM CIMENTOS caso aprovada a ampliação pretendida, tornando desta forma 

viável ambientalmente a ampliação pretendida. 

Além disso, deve ser destacado que a Mina Saivá é a maior mina de calcário do Brasil e 

fornece os minérios para a maior fábrica de cimento da América Latina. A proximidade entre 

mina e fábrica possibilita que o calcário seja enviado por transportador de correias, o que 

reduz o impacto inerente ao transporte rodoviário. A ampliação do empreendimento e seu 

depósito de estéril no mesmo local, também evita a abertura de novas minas ou depósitos de 

estéril mais distantes, estendendo sua vida útil para mais 4 (quatro) décadas. 

Desta forma, a equipe técnica da Prominer Projetos Ltda., que elaborou o presente Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, recomenda a sua aprovação, por tratar-se de empreendimento viável 

sob os aspectos social e ambiental, com a emissão pelo IAT da Licença Prévia de Ampliação 

- LP da área de lavra de calcário, diabásio e filito e do depósito controlado de estéril das Minas 

Saivá, Filito Itacuri, Filito DCE e Argila 853 na Unidade Rio Branco do Sul da VOTORANTIM 

CIMENTOS. 
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