RIMA

Relatório de Impacto Ambiental
Obras de Ampliação do Cais de Acostagem
Porto de Paranaguá

Abril de 2018

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Martim-pescador-pequeno
(Chloroceryle americana)

Sumário
Apresentação..................................................................................................................................3
O que significa o EIA e o RIMA na legislação ambiental....................................................................4
Localização das Obras.....................................................................................................................5
Objetivos e justificativas do projeto...................................................................................................5
Caracterização do Empreendimento.................................................................................................6
Áreas de Estudo.............................................................................................................................24
Diagnóstico ambiental...................................................................................................................33
Avaliação dos Impactos Ambientais...............................................................................................61
Análise de Rico Ambiental.............................................................................................................68
Plano de Gestão Ambiental............................................................................................................73
Programas Ambientais..................................................................................................................73
Plano de Compensação Ambiental.................................................................................................86
Conclusão.....................................................................................................................................87
Equipe Técnica..............................................................................................................................88

As referências bibliográficas citadas neste RIMA podem ser encontradas no
capítulo 14 do Estudo de Impacto Ambiental.

Ampliação do Porto de Paranaguá

1

2

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Apresentação
O projeto Obras de Ampliação do Cais de Acostagem do Porto Paranaguá, prevê a implantação dos Píeres “T”, “F”
e “L”, além da construção de um Complexo Náutico, para aumentar a capacidade de movimentação portuária com
o objetivo de atender a crescente demanda de produtos exportados, alavancar o turismo na região e otimizar a
infraestrutura da área portuária.
O presente Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) tem como objetivo apresentar à população o que são as obras
de expansão do Porto de Paranaguá, no município de mesmo nome, no estado do Paraná.
O RIMA é uma versão resumida dos assuntos tratados no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, abrangendo todos os
demais exigidos pela legislação ambiental. Utiliza linguagem corrente e recursos didáticos (fotos, mapas, figuras e
tabelas) para proporcionar a melhor compreensão do conteúdo do EIA pelo público em geral, de modo a possibilitar
a participação da comunidade no processo de licenciamento.

O Empreendedor
Nome ou razão social: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA.
CNPJ: 79.621.439/0001-91
Endereço: Av. Ayr ton Senna da Silva, 161, Dom Pedro II,Paranaguá/PR. CEP: 82303-800
Telefone e Fax: (41) 3420 -1143 / (41) 3420-1395
Cadastro Técnico Federal: 1003344
Representante legal da empresa: Luiz Henrique Tessuti Dividino
E-mail: presidencia@appa.pr.gov.br
Pessoa de contato: Bruno da Silveira Guimarães
E-mail: bruno.guimaraes@appa.pr.gov.br

A Consultoria Ambiental
Nome ou razão social: Planave S.A.– Estudos e Projetos de Engenharia
CNPJ: 33.953.340/0001-96
Endereço: Rua Costa Ferreira, 106 – Saúde, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20221-240
Telefone: (21) 3232-8777 / Fax: (21) 2263-5523
Cadastro Técnico Federal: 217415
Representante legal da empresa: Rodrigo Meirelles Sigaud
Cadastro Técnico Federal: 217348
E-mail: planave@planave.com
Pessoa de contato: Jony Azevedo Godinho
Cadastro Técnico Federal: 4091164
E-mail: jony@planave.com
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O que significa

o EIA
e RIMA

na legislação ambiental

?

O Estudo de Impacto Ambiental-EIA tem como objetivo observar os
impactos ambientais provenientes de grandes empreendimentos, analisandoos nas mais diferentes fases do processo, desde o seu planejamento à
sua operação. Com isso, é possível prever as principais transformações
a serem enfrentadas nos meios físico, biótico e socioeconômico e as
medidas mitigadoras, destinadas a reduzir esses impactos. No caso de
impactos irreversíveis, por exemplo, também é possível estudar medidas
que compensem essa perda em um dos meios relacionados.
Na Política Nacional do Meio Ambiente, o EIA é um instrumento prático
que garante um estudo complexo e detalhado da área a receber o
empreendimento. Para isso, é elaborado por uma equipe multidisciplinar,
responsável por traçar um diagnóstico ambiental da região, levando-se em
consideração as atividades originárias do novo empreendimento e como se
comportará o público que está ao seu redor, tanto na fase de implantação
quanto operação. Em função disso, a região deverá ser delimitada por
áreas distintas designadas Área Diretamente Afetada (ADA), Área de
Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), que permitem
uma visão minuciosa de como ocorrerão esses impactos.
A legislação brasileira determina que, em seguida a esse estudo técnico,
seja elaborado um documento em linguagem acessível e de modo
conciso a ser avaliado pela população envolvida, possibilitando-lhe
tomar conhecimento do seu conteúdo, ao qual ficou denominado Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA). Esse documento, o RIMA, deve ser
apresentado durante uma audiência pública com o intuito de envolver a
comunidade no processo de licenciamento. Ao instituir a obrigatoriedade da
licença ambiental, através da legislação brasileira.

É possível garantir um ambiente
saudável e equilibrado com promoção
do desenvolvimento sustentável
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Localização das obras
Píer “T” - Ampliação do Corredor de Exportação,
abrange um píer de carregamento de grãos paralelo
ao cais de atracação existente com 2 berços
externos e 2 berços internos para acostagem e
carregamento simultâneo de 4 navios.
Píer “F” - Ampliação do Píer Oeste, Corredor de
Exportação de Granéis Sólidos Oeste, compreende
a construção de dois píeres, totalizando quatro
novos berços para o carregamento de grãos. Os
píeres serão paralelos e interligados a extremidade
oeste do cais acostável existente.
Píer “L” Píer de Inflamáveis, o Terminal de Granéis
Líquidos terá a construção de dois novos berços,
ligado ao atual cais do Terminal de Granéis
Líquidos, por duas pontes de acesso. A obra de
ampliação permitirá que o Porto de Paranaguá
receba navios de maior porte.

Localização das obras - Área Diretamente Afetada

Complexo Náutico, será localizado no setor leste do Porto e próximo à Ilha Cotinga, com área total
de aproximadamente 370.000m². Será composto por uma área de serviços e comércio voltados ao
turista, um hotel, dois edifícios comerciais, a nova sede da APPA, uma marina (seca e molhada) e
um Terminal de Passageiros cuja ligação com a cidade se dará por uma ponte.

Objetivos e Justificativas
O objetivo do projeto é promover o aumento da capacidade de movimentação de cargas do porto
e aproveitar o potencial turístico da região, além de atender as demandas das safras que ano, após
ano, crescem de produção.
De acordo com os dados apresentados no Plano Mestre de 2016, existe potencial de crescimento na
movimentação de cargas no Porto de Paranaguá, mas as metas previstas podem não ser alcançadas
devido às limitações identificadas na infraestrutura necessária ao escoamento da produção.
Para atender esse crescimento de demanda, foi proposto o projeto de ampliação, que irá aumentar
as estruturas civis com novos berços de atracação e modernizar as instalações eletromecânicas
para potencializar a capacidade de movimentação de cargas.
Em relação ao turismo, os passageiros são recebidos atualmente no berço 208, localizado na
parte central do cais do porto, o que gera um conflito com a movimentação de cargas normal.
Para eliminar esse conflito e receber de maneira mais adequada os turistas da região, são previstas
áreas reservadas e preparadas para o apoio náutico, atendimento ao segmento de turismo, áreas de
convivência, administrativa e elementos de promoção do turismo regional.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Caracterização do Empreendimento
A Ampliação do Porto de Paranaguá é oficialmente chamado de Obras de “Ampliação do Cais de
Acostagem do Porto Paranaguá”. O projeto consiste na implantação do Píer “T”, a implantação
do Píer “F”, a implantação do Píer “L”, além da construção de um Complexo Náutico, conforme
registrado no IBAMA sob n° 02001.004295/2013-31.

Descritivo das obras de ampliação

Proposta de novas instalações do Porto de Paranaguá
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Píer T

Novo Terminal

de Grãos

do Corredor de Exportação

O Novo Terminal de Grãos (Píer T) do Corredor de Exportação do Porto
de Paranaguá tem como objetivo ampliar as estruturas com 4 novos
berços de atracação.

Ilustração do Pier T

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Estruturas Civis

Layout do Pier T - Estruturas Civis

Estruturas civis
Estruturas civis são conjuntos de elementos de concreto estrutural, tais como estacas, pilares lajes e
plataformas, dimensionados para infraestrutura de apoio dos equipamentos e acessos de veículos operacionais
e/ou de manutenção. Nesse sentido foram divididas, nesse projeto em ponte de acesso e píeres de atracação.
A Ponte de Acesso possui extensão de 251m e largura variável de aproximadamente 11m, com área de
cerca de 4.464,10 m². Já o Píer de Atracação encontra-se perpendicular à Ponte de Acesso e é composto
por 4 berços de atracação, sendo dois berços internos e dois berços externos, com área total aproximada
de 16.573,29 m².
Para suporte das estruturas serão utilizadas um total de 414 estacas de concreto com camisa metálica.
A metodologia de execução das estacas consiste na cravação da camisa metálica, perfuração do solo e/ou
rochas, limpeza interna da camisa contemplando o transporte do material para local licenciado, preenchimento
da camisa com a gaiola de armação, concretagem da estaca, cura do concreto e arrasamento da estaca no
nível de projeto.
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Estruturas Eletromecânicas
As estruturas eletromecânicas são estruturas fabricadas, montadas e testadas em empresa de calderaria
pesada convencional, transportados e entregues na obra. Consistem nos equipamentos fixos destinados ao
transporte e manuseio de produtos desde a área de estocagem até o embarque no navio. As novas instalações
do projeto são compostas por 8 correias transportadoras, cada uma com capacidade de 2.000t/h, 6 torres
de transferência e 8 torres pescantes geminadas, resultando uma capacidade de 4.000t/h por berço.

Estruturas Eletromecânicas

Condições Operacionais

Layout do Pier T - Estruturas Eletromecânicas

A partir da implantação dos 4 novos berços, é esperado um aumento significativo na capacidade de embarque
do Corredor de Exportação Leste. De acordo com as diretrizes técnicas do projeto, serão instalados 8
carregadores de navios, com capacidade para 2.000 t/h cada, adotando-se uma taxa de produção de 65%,
bem como considerando uma taxa de 40% relativa às interferências/paralisações, tem-se um aumento de
11.232.000 toneladas/ano por berço na movimentação de farelo de soja, soja e milho.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Corredor
Píer F Novo
de Exportação Oeste
O Novo Corredor de Exportação Oeste (Píer F) tem como objetivo ampliar as estruturas com 4
novos berços de atracação.

Layout do Pier F

Estruturas civis
Para o Píer F, as estruturas civis também foram divididas em ponte de acesso e píeres de atracação.
A Ponte de Acesso possui extensão de 739 m e largura aproximada de 14 m, com área aproximada
de 10.246 m². Os Píeres de Atracação (Píer Interno e Píer Externo) encontram-se perpendiculares
à Ponte de Acesso e são compostos por 2 berços de atracação cada um, totalizando 4 berços.
Para suporte as estruturas serão utilizadas um total de 624 estacas de concreto com camisa
metálica. A metodologia de execução das estacas é a mesma descrita para o Píer T.
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Estruturas Civis

Layout do Pier F - Estruturas Civis

Condições Operacionais
A partir da implantação dos 4 novos berços, é esperado um aumento significativo na capacidade de
embarque do Corredor de Exportação Leste. De acordo com as diretrizes técnicas do projeto, serão
instalados 8 carregadores de navios, com capacidade para 2.000 t/h cada, adotando-se uma taxa de
produção de 65%, bem como considerando uma taxa de 40% relativa às interferências/paralisações,
tem-se um aumento de 11.232.000 toneladas/ano por berço na movimentação de farelo de soja, soja
e milho.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Estruturas Eletromecânicas
Assim como para o Píer T, as estruturas eletromecânicas do Píer F consistem nos equipamentos fixos destinados
ao transporte e manuseio dos produtos até o embarque no navio. As novas instalações são compostas por
8 correias transportadoras, cada uma com capacidade de 2.000t/h, 5 torres de transferência construídas em
estrutura metálica e 8 torres pescantes geminadas, totalizando 16 pontos de carregamento, além de 2 balanças
de fluxo para pesagem automática do fluxo de grãos.

Estruturas Eletromecânicas

Layout do Pier F - Estruturas Eletromecânicas
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Ampliação

do Pier

de Inflamáveis

A ampliação do Píer Público de Inflamáveis contempla uma nova ponte de acesso e
com dois berços de atracação, externo e interno.

Layout do Pier L

Estruturas Civis
Para o píer em L, as estruturas civis foram divididas em ponte de acesso e píer de atracação.
A Ponte de Acesso possui aproximadamente 10.000 m². O píer de atracação tem extensão de 380m e largura
variável.
Para suporte as estruturas serão utilizadas um total de 186 estacas de concreto com camisa metálica. A
metodologia de execução das estacas é a mesma descrita para o Píer T.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Tubulação e Suportes de Tubulações – Dutovia / Pipe racks
As futuras tubulações farão a conexão entre os tanques de armazenagem de diversas empresas ao novo Píer L.
As dutovias seguirão o mesmo percurso ao longo da ponte de acesso e serão projetadas em diferentes níveis
de altura com o auxílio de suportes (pipe racks) para melhor organização e limpeza da área.

Condições Operacionais
O Terminal de Granéis Líquidos terá atuação no segmento de exportação e importação de etanol, metanol, óleo
de soja, diesel, óleo combustível, gasolina, ácido sulfúrico, óleo vegetal, nafta petroquímica, querosene de
aviação, misturas hidrolisadas escuras e éter metilterbutílico (MBTE).
Foi definida para estimativa de capacidade de movimentação nos berços uma densidade de 0,81 t/m³ dos
produtos para toda movimentação, dado que a maioria dos produtos movimentados possui esse valor de
densidade. Também foi definida uma taxa de ocupação do Berço de 60%. Dessa forma, com as premissas
adotadas, se chega a uma capacidade de movimentação anual de 8.398.080 toneladas:

Movimentação do Berço

14

Movimentação Nominal

800m³/h

Densidade dos Produtos

0,81 t/m³

Quantidade de Bombas

4

Eficiência Operacional

75%

Nº de Horas Operacionais/ano (20h x 360)

7200

Taxa de Ocupação

60

Movimentação Efetiva

8.398.080
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O Complexo Náutico está localizado no setor leste do Porto do Paranaguá, próximo à Ilha da Cotinga, em
uma área total de aproximadamente 370.000 m². Será uma área destinada ao turismo, contemplando uma
marina (seca e molhada) e terminal de passageiros, comércio, restaurantes, hotel, edifícios comerciais e nova
sede da APPA. Contempla também área para estacionamentos, heliponto, praça de convivência, mirante,
playground e ponte que interligará o Complexo Náutico ao Centro Histórico da cidade de Paranaguá.

Área de Implantação do Complexo Náutico
O projeto prevê a utilização do terreno de forma a minimizar a movimentação de solo, localizando a marina
molhada/seca na área já existente de água e a retroárea em terra, evitando maiores impactos ambientais.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Complexo Náutico – APPA

1

Ponte de Acesso

2

Guarita A e B

3

Estacionamento Público

4

Área para Serviços e Comércio Dirigido ao Turista

5

Área para Serviços e Comércio Dirigido ao Turista

6

Estacionamento 2 - Hotel 543 Vagas

7

Edifíco Hotel

8

Estacionamento 3 - Heliponto

9

Heliponto

10 Edifício Comercial (10.000m2)
11 Estacionamento 4 - Edifício Comercial
12 Edifício do Novo Centro Administrativo / Operacional da APPA
13 Estacionamento 5 - APPA 394 Vagas
14 Armazem
15 Marina - Área Molhada
16 Estacionamento 6 - Marina
17 Estacionamento 7 - Marina
18 Marina - Área Seca
19 Estacionamento 8 - Público
20 Restaurante
21 Estacionamento 9 - Terminal Carro e Ônibus
22 Terminal Marítimo de Passageiros
23 Área Técnica - Terminal
24 Área de Desembarque - Terminal

Condições Operacionais
O Complexo Náutico irá contar com uma
área de convivência compreendendo
diferentes atividades comerciais, sociais,
culturais e recreativas necessárias para
promover uma eficiente e agradável
estrutura
portuária
operacional,
administrativa, de turismo e de lazer.
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Dragagem

As obras de dragagem podem ser executadas por diferentes tipos de equipamentos de acordo com
as características de projeto e com relação a hidrodinâmica e o transporte de sedimentos do local a ser
aprofundados e/ou alargado. As opções avaliadas foram:
•
•
•

Draga autotransportadora de sucção e arrasto (hopper);
Dragas de Sucção e Recalque;
Draga com Caçamba de Mandíbulas.

Draga autotransportadora de sucção e arrasto (hopper)

Dragas de Sucção e Recalque
Estas dragas geralmente se caracterizam por uma embarcação flutuante composta por bombas de sucção
e recalque. São utilizadas em substratos que não apresentam resistência à desagregação, sendo o material
removido somente pela ação da diferença de pressão exercida pela sucção. São normalmente utilizadas para
a dragagem de substratos arenosos não colmatados.

Fonte: www.deme-group.com/technology/dpdt-pearl-river
Fonte: www.submardragagens.com.br/submar/galeria-de-fotos/site/listar

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Draga com Caçamba de Mandíbulas
Este tipo de draga consiste em um guindaste rotativo montado sobre uma plataforma flutuante, e dotado de
uma caçamba, acionada por pistão hidráulico da cabine de comando do equipamento. As estruturas verticais
fixadas sobre o pontão flutuante (charutos ou estacas) têm como função dar apoio durante o ato da escavação.

Draga Escolhida
Para atendimento às características supracitadas, bem como aos aspectos ambientais, o equipamento
selecionado para a execução das obras de dragagem da expansão Porto de Paranaguá foi a draga
autotransportadora de sucção e arrasto, também conhecida como hopper.
Este tipo de draga apresenta alto grau de manobrabilidade e é indicada quando a área de despejo (bota-fora) de
material dragado é distante da área do projeto. Vale ressaltar que as cisternas vêm aumentando sua capacidade
de armazenagem de material, o que reduz consideravelmente o seu custo operacional.

Fonte: www.dratecengenharia.com.br/dragagem
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Mão de Obra Direta na fase de Implantação
Função
Servente
Carpinteiro
Armador
Pintor
Ajudante de Usina
Pedreiro
Marteleiro
Motorista
Operador de guindaste
Vigia
Laboratorista
Auxiliar de topografia
Médico do trabalho
Auxiliar de RH
Cozinheiro
Técnico de segurança do trabalho
Operador de caminhão betoneira
Operador de caminhão bomba
Engenheiro civil
Lubrificador
Auxiliar de escritório
Auxiliar eletricista
Zelador
Operador de rolo compactador
Apontador
Assistente contábil
Operador de pá carregadeira
Operador de retroescavadeira
Técnico em enfermagem
Mecânico
Encarregado de pré-moldado
Motorista de caminhão munck
Mestre de obras
Almoxarife
Eletricista
Maçariqueiro
Gerente financeiro
Engenheiro de segurança do
trabalho
Total

Escolarização

Números
absolutos

Alfabetizado
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Médio Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Médio Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Superior com Especialização
Ens. Fundamental Completo
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo
Ens. Médio Completo
Ens. Superior com Especialização
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo
Alfabetizado
Ens. Médio Completo
Ens. Fundamental Completo
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo
Ens. Médio Completo
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Fundamental Completo
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Médio Completo com Curso Técnico
Ens. Superior com Especialização
Ens. Superior com Especialização

116
116
116
7
7
117
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
703
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Mão de obra Direta na fase da operação
Quantidade
Empreendimento
estimada
Píer T
200 trabalhadores
Píer F
200 trabalhadores
Complexo Náutico 420 trabalhadores
Píer L
100 trabalhadores

Investimento
O valor total dos investimentos necessários
à implantação da Ampliação do Porto de
Paranaguá é estimado em aproximadamente:
1.
2.
3.
4.

Mão de Obra Indireta na Fase de Implantação

Píer T – R$ 1.254.630.737
Píer F – R$ 1.356.428.690
Complexo Náutico – R$929.906.194
Píer L – R$ 400.000.000

Total: 3.940.956.621

Para cada 176 empregos diretos gerados na construção civil, são proporcionados 83 empregos indiretos e 271 decorrentes
do efeito renda, ou seja, a cada emprego direto corresponde a 2,01 empregos indiretos e de efeito renda. Dessa forma,
considerando o pico de contratação no sexagésimo primeiro mês das obras (703 profissionais), adicionalmente, estima-se
um contingente na ordem de 1.413 empregos indiretos e de efeito renda decorrentes da implantação do empreendimento
de Ampliação do Porto de Paranaguá no pico das intervenções.

Mão de Obra Indireta na Fase de Operação
Estima-se que para cada 219 empregos diretos gerados nas atividades de transporte, são proporcionados 96 indiretos e
237 decorrentes do efeito renda, ou seja, a cada emprego direto correspondem 1,52 empregos indiretos e de efeito renda.
Assim, em sua fase de operação, os píeres além dos 500 empregos diretos gerados nas atividades criarão outros 760
empregos indiretos e oriundos do efeito renda do segmento.
Para o Complexo Náutico a cada 37 empregos diretos são gerados outros 6 empregos associados aos postos de trabalho
indiretos e 46 decorrentes do efeito renda, ou seja, a cada emprego direto correspondem a 1,41 empregos indiretos e
de efeito renda. Assim, além dos 420 empregos diretos gerados na fase de operação do empreendimento serão criados
outros 592 empregos indiretos e oriundos do efeito renda.

Na absorção da mão-de-obra para o empreendimento será considerada, quando possível, a
disponibilidade do pessoal local. Cabe esclarecer que, em função dos procedimentos de
segurança, meio ambiente e saúde, a rotatividade de mão-de-obra deverá ser minimizada.

Cronograma de
Implantação das Obras
ANO
MÊS

1
1 a 12

2
3
4
5
6
7
8
13 a 24 25 a 36 37 a 48 49 a 60 61 a 72 73 a 84 85 a 96

Implantação do Píer T 30
meses
Implantação do Píer F 30
meses
Implantação do
Complexo Náutico

48

meses

Implantação do Píer L 30
meses
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Tráfego em Paranaguá
Tráfego Atual
De acordo com o Plano Mestre, os níveis de serviço (LOS) da BR-277 variam entre “B” e “F”, a depender do trecho
e do sentido de tráfego em foco. Essa variação ocorre não somente pelo fluxo de veículos em cada trecho, mas
também pela quantidade de faixas e aspectos de topografia. Observa-se que os trechos classificados como E e F
merecem especial atenção, por terem características de tráfego não recomendadas.

Definição dos Trechos das Rodovias

Rodovia – segmento Sentido

Terreno

Acessos/km

Velocidade
Limite (km/h)

VHP

%VP FHP

LOS

BR-116-5

Sul - norte

Plano

1,26

100

2.372

11

0,93

C

BR-116-6

Leste - oeste

Plano

0,70

100

1.933

13

0,98

B

BR-116-6

Oeste - leste

Plano

0,86

100

2.372

11

0,93

C

BR-116-7

Norte - sul

Plano

2,36

80

1.933

13

0,98

C

BR-116-7

Sul - norte

Plano

1,57

80

2.372

11

0,93

C

BR-116-8

Norte - sul

Plano

2,18

80

675

20

0,96

A

BR-116-8

Sul - norte

Plano

2,41

80

781

23

0,97

A

BR-376-9

Norte - sul

Plano

0,96

100

1.430

28

0,91

B

BR-376-9

Sul - norte

Plano

0,90

100

1.343

22

0,91

B

BR-277-10

Leste - oeste

Plano

0,46

100

3.399

19

0,91

E

BR-277-10

Oeste - leste

Plano

0,55

100

3.399

19

0,91

E

BR-277-11

Leste - oeste

Montanhoso

0,46

80

3.399

19

0,91

E

BR-277-11

Oeste - leste

Montanhoso

0,55

80

3.399

19

0,91

F

BR-277-12

Leste - oeste

Montanhoso

0,46

80

3.399

19

0,91

F

BR-277-12

Oeste - leste

Montanhoso

0,55

80

3.399

19

0,91

F

BR-277-13

Leste - oeste

Plano

2,22

80

1.570

35

0,95

B

BR-277-13

Oeste - leste

Plano

1,67

80

1.451

41

0,97

B

BR-277-14
BR-277-14
BR-277-15
BR-277-15
BR-277-16
BR-277-16
PR-407-17
PR-407-17

Leste - oeste
Oeste - leste
Leste - oeste
Oeste - leste
Leste - oeste
Oeste - leste
Norte - sul
Sul - norte

Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano

1,18
0,88
1,01
0,86
0,96
0,58
3,14
3,14

100
100
100
100
100
100
90
90

1.570
1.451
1.570
1.451
1.570
1.451
773
818

35
41
35
41
35
41
12
20

0,95
0,97
0,95
0,97
0,95
0,97
0,95
0,93

B
B
B
B
B
B
A
A
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Fase de Implantação do Empreendimento
Aquaviário
Na etapa de obras haverá o incremento das embarcações que irão realizar as atividades de dragagem.
Para este fim, são estimados 3 ciclos diários para a draga - cada ciclo inclui: 1 hora de dragagem, 3
horas de ida até a área de bota-fora, 1 hora para o descarte do material dragado, mais 3 horas para o
retorno.
Na fase de implantação, também espera-se a utilização de três flutuantes para a cravação de estacas,
um flutuante para a instalação de equipamentos e mais duas lanchas que servirão de apoio durante
essas operações. Sua operação ocorrerá exclusivamente no período de obras, sendo a rota de
navegação as proximidades dos píeres e se necessário o canal da Galheta.

Rodoviário
De modo geral, as quantidades de máquinas e caminhões demandados nos períodos de obras
dependem diretamente dos cronogramas de execução das obras (quando serão implantados cada
um dos píeres e complexo náutico). Uma obra mais longa e bem planejada pode receber caminhões
de insumos com menor frequência que em uma obra (de mesmo porte) feita em caráter de urgência.
Considerando o pico das contratações é estimado o acréscimo de 15 ônibus ao tráfego de Paranaguá
para o transporte dos trabalhadores . Para o cálculo, também foi considerado uma estimativa de
acréscimo de 1 caminhão por dia na fase de implantação do empreendimento.

Fase de Operação do Empreendimento
Aquaviário
Para a movimentação de granéis líquidos, é estimado um aumento de aproximadamente 18
embarcações por mês, considerando navios do tipo HandySize. Este número poderá ser menor, caso
o tamanho dos navios utilizados sejam de maior parte.
Para o transporte de granéis sólidos, considerando a média do setor operacional do Porto de Paranaguá
para estes tipos de produtos, são previstos que cada berço novo irá receber 7 navios/mês. Portanto,
como ao final do projeto de ampliação estão previstos a construção de 8 berços, o aumento previsto
do número de embarcações será de 56 navios/mês. Assim como no caso dos granéis líquidos, este
número poderá ser menor, caso os navios utilizados também sejam maiores.
Com a instalação do Complexo Náutico é previsto cerca de 5 navios de turismo por temporada. Em
função das marinas existentes, durante todo o ano poderão ocorrer pequenas embarcações, para fim
de turismo e lazer, com rotas dentro da própria baia de Paranaguá ou até as ilhas da região.

Rodoviário
Calculou-se as estimativas de incremento de veículos nas principais vias de acesso após a implantação
dos píeres e Complexo Náutico, seguindo o cronograma:
•
•
•
•
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Píer T: Início de operação no ANO 3
Píer F: Início de operação no ANO 4
Píer L: Início de operação no ANO 8
Complexo. Náutico: Início de operação no ANO 8

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

O que é UCP?

É uma unidade para mediar a equivalência de carros de passeio em relação a outros veículos.

P
1

CO
1,5

RSR
2

M
1

B
0,5

SI
1,1

P = Carros de Passeio
CO = Caminhões e Ônibus
RSR = Reboques e Semi-Reboques
M = Motocicletas
B = Bicicletas
SI = Sem Informação

O que são níveis de serviço?

O nível de serviço indica o quão próximo da capacidade a rodovia está operando, podendo
ser classificado em A, B, C, D, E ou F. Nessa classificação, “A” é considerado o melhor nível,
ao passo que “E” corresponde ao volume de veículos mais próximo à capacidade da rodovia.
Sendo assim, uma rodovia com Nível de Serviço “F” opera com uma demanda de tráfego acima
de sua capacidade, havendo formação de filas.
Assim sendo, após o diagnóstico da situação atual das principais vias de acesso
e cálculo estimativo do incremento do número de veículos nas mesmas, com a
implantação do empreendimento, definiu-se o seguinte cenário:

Av. Senador Fontana – Bento Rocha
Ano 0 - 706 UCP/hora (Nível de serviço “D”)
Ano 1 - 723 UCP/hora (Nível de serviço “D”)
Ano 2 - 740 UCP/hora (Nível de serviço “D”)
Ano 3 - 929 UCP/hora (Nível de serviço “D”)
Ano 4 - 1.101 UCP/hora (Nível de serviço “E”)
Ano 5 - 1.119 UCP/hora (Nível de serviço “E”)
Ano 6 - 1.139 UCP/hora (Nível de serviço “E”)
Ano 7 - 1.159 UCP/hora (Nível de serviço “E”)
Ano 8 - 1.302 UCP/hora (Nível de serviço “F”)

Av. Ayrton Senna da Silva

Ano 0 - 1.681 UCP/hora (Nível de serviço “D”)
Ano 1 - 1.719 UCP /hora (Nível de serviço “D”)
Ano 2 - 1.758 UCP /hora (Nível de serviço “D”)
Ano 3 - 1.970 UCP /hora (Nível de serviço “D”)
Ano 4 - 2.165 UCP /hora (Nível de serviço “E”)
Ano 5 - 2.208 UCP /hora (Nível de serviço “E”)
Ano 6 - 2.252 UCP /hora (Nível de serviço “E”)
Ano 7 - 2.298 UCP /hora (Nível de serviço “E”)
Ano 8 - 2.468 UCP /hora (Nível de serviço “E”)

Conclui-se assim, que os Níveis de Serviço dos Principais Acessos ao porto,
Av. Senador Atílio Fontana (Bento Rocha) e Av. Ayrton Senna, chegam às
classificações “E” e “F” entre os nos 03 e 04 devido ao início das operações dos
píeres. Isto indica que a partir destes anos que a partir destes anos a capacidade
destas vias ultrapassa o limite tolerável definido pelo DNIT.
No entanto, a APPA já vem em conjunto com os órgãos intervenientes tomando
medidas para atenuar os impactos do tráfego. Podemos citar como medidas:
• A Construção do Viaduto na Av. Ayrton Senna que irão direcionar os
caminhões diretamente para o Pátio de Triagem.
• A revitalização da Av. Bento Rocha, contendo infraestruturas para melhorar
as condições da via.
• A Implantação de um pátio de caminhões para os caminhões de fertilizantes.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Áreas de Estudo
A proposição das áreas de estudo foi realizada considerando a perspectiva atual das
potenciais interferências do empreendimento na região e sua repercussão nos diversos
elementos ambientais. Em função disto, a tarefa de delimitação dessas áreas demanda o
conhecimento preliminar do tipo e da natureza do empreendimento projetado, de modo a
permitir a identificação das ações que podem afetar os componentes ambientais durante
planejamento, implantação e operação do mesmo. As áreas de estudo foram estabelecidas
antes do início do diagnóstico.
Dessa forma, a identificação das áreas de estudo, orienta em primeiro lugar, a fase do
diagnóstico ambiental, servindo, portanto, para delimitar o universo de trabalho de todas
as disciplinas envolvidas no estudo. Em segundo lugar, as áreas estudadas permitem a
averiguação da abrangência espacial dos efeitos adversos ou benéficos associados ao
empreendimento.
Após a conclusão da Avaliação de Impactos Ambientais, as áreas de estudo foram revisadas
visando adequá-las à abrangência dos impactos e à abrangência dos monitoramentos e
programas ambientais propostos para mitigar os impactos identificados, só então sendo
definidas as áreas de influência.

Área de Estudo Indireta do Meio Físico
A Área de Estudo Indireta do Meio Físico possui 2.914,60 km² e compreende ambientes
continentais e estuarinos. A porção continental considera integralmente as bacias
hidrográficas que drenam para as baías de Paranaguá e Antonina. Já a porção estuarina
corresponde a toda a área do Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP)

Área de Estudo Indireta do Meio Biótico
A Área de Estudo Indireta do Meio Biótico subdivide-se em razão da natureza dos
fenômenos e/ou possíveis impactos indiretos de atividades de instalação (ampliação) e
operação, considerando-se assim as biotas aquática e terrestre.
Para a biota aquática é considerado o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), já para a
biota terrestre são consideradas integralmente as bacias hidrográficas que drenam para as
baías de Paranaguá e Antonina enquanto áreas de relevância ecossistêmica e manutenção
de sua biodiversidade.

Área de Estudo Indireta do Meio Socioeconômico
A Área de Estudo Indireta do Meio Socioeconômico compreende a microrregião Paranaguá
que circunscreve o território deste município e os municípios de Antonina, Morretes,
Guaraqueçaba, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

Área de Estudo Direta do Meio Físico
Para os estudos do meio físico, foram consideradas as bacias hidrográficas onde estão
inseridas as localizações de interesse para a ampliação do empreendimento, o lençol
freático, a bacia aérea, o relevo, as formações geológicas/geomorfológicas continentais
e marinhas, a pedologia, a oceanografia, a composição e distribuição dos sedimentos
marinhos e costeiros, para delimitar uma área preliminar de abrangência dos potenciais
impactos ao meio físico
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Área de Estudo Direta do Meio Biótico
A área de estudo adotada para execução dos estudos referentes ao meio biótico frente ao
planejamento, à instalação e à operação do empreendimento proposto subdivide-se em razão
da natureza dos fenômenos e/ou possíveis impactos diretos de atividades de instalação
(ampliação) e operação, considerando-se assim as biotas aquática e terrestre.
Nesse sentido, para a área de estudo para determinação da área de influência direta à biota
aquática é considerada a área da baía de Paranaguá. Por sua vez, para a área de estudo
referente à biota terrestre foram consideradas a flora e fauna terrestres em ambientes próximos
ao empreendimento e suas rotas de acesso principais.

Área de Estudo Direta do Meio Socioeconômico
A Área de Estudo Direta do Meio Socioeconômico considerou as localidades que potencialmente
poderão ser impactadas diretamente pelo projeto de ampliação do empreendimento,
destacando-se as aglomerações, sedes urbanas e espaços necessários à manutenção das
atividades humanas no município de Paranaguá.
Após a conclusão do prognóstico, com avaliação dos impactos ambientais, as áreas de estudo
foram revisadas, assim, a delimitação preliminar das áreas de estudo foi ratificada ou reajustada
quando da verificação da abrangência espacial dos impactos ambientais do empreendimento,
em conformidade com os resultados alcançados no diagnóstico e no prognóstico ambientais.
Em decorrência desses resultados, tem-se a configuração final dos limites das áreas
de influência a serem direta e indiretamente afetadas pelos potenciais impactos a serem
provocados pela Ampliação do Porto de Paranaguá projetada.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Área de Estudo – Meio Físico (AEII) e (AEID)
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Área de Estudo – Meio Biótico (AEII) e (AEID)

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Área de Estudo Meio Socioeconômico (AEII) e (AEID)
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Meios Físico e Biótico
Para os meios físico e biótico considerou-se apenas uma área de influência para os dois meios, sendo
classificadas em direta e indireta. Esta unificação ocorreu em decorrência da similaridade de abrangência
dos impactos destes meios e da inter-relação entre eles e abrangência dos impactos.

Área de Influência Indireta (AII)
A AII dos meios físico e biótico contemplou a mesma área terrestre da AID, além de todo o CEP e
porção oceânica, contemplada no polígono do Porto Organizado de Paranaguá, delimitado no Plano de
Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Paranaguá. Esta delimitação está associada
principalmente ao impacto de introdução de espécies invasoras.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Área de Influência Direta (AID)
Para definição da Área de Influência Direta dos meios físicos e bióticos consideraram-se os impactos
que irão inferir diretamente na qualidade ambiental, sendo considerado na porção estuarina, um raio
de 2 km da ADA do empreendimento, obtido através de estudo de modelagem realizado no Complexo
Estuarino de Paranaguá (CEP).
Na porção terrestre foi considerada a área que drena água e sedimentos para a ADA do empreendimento.
A geração de níveis de ruídos, qualidade de água, transporte de sedimentos, mudanças no regime
hidrodinâmico e perturbação na biota aquática são variáveis que interferem nesta qualidade ambiental,
sendo certa a sua ocorrência como impacto para o empreendimento. Desta forma, esses são os
impactos mais abrangentes para a determinação da área de influência.
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Meio Socioeconômico
Área de Influência Indireta (AII)
A definição da AII do meio socioeconômico baseou-se nas regiões de influência para as atividades que
serão desenvolvidas. A Área de Influência Indireta é, portanto, composta pelos sete municípios que
integram a região litorânea, quais sejam: Paranaguá, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba, Guaratuba,
Pontal do Paraná e Matinhos

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Área de Influência Direta (AID)
Para definição da AID do meio socioeconômico
avaliou-se o que diretamente poderá interferir na vida
da população e da infraestrutura urbana, adequando a
abrangência dos programas em implementação e que
serão implementados.
Desta forma, a Área de Influência Direta do meio
socioeconômico é composta pelo município de
Paranaguá, destacando-se a sua área urbana.

Área Diretamente Afetada
A Área Diretamente Afetada são as áreas em que ocorrerão
intervenções para a implantação do empreendimento
e sua ampliação. Englobam as áreas destinadas à
instalação da infraestrutura necessária à ampliação
(píeres L, F, T, e Complexo Náutico) e operação destas
novas estruturas, como a área de dragagem, o canal de
acesso para o complexo náutico, a bacia de evolução,
os locais de descarte de material dragado, pontos de
localização de obras civis decorrentes ou associadas
ao empreendimento como canteiro de obras, vias de
acesso e áreas de deposição de material excedente. Esta
foi considerada a mesma para todos os meios.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
Meio Físico
Climatologia e Meteorologia
A caracterização climatológica para a região em que se encontra o empreendimento foi
desenvolvida a partir de dados existentes para o estado paranaense e para a área de drenagem
da Baía de Paranaguá. O município de Paranaguá se encontra sobre o domínio climático
temperado subquente e super-úmido, o qual é caracterizado por não apresentar período de
estiagem definido, porém com temperaturas médias variando entre 15 e 18°C.

Pluviosidade
O período de maior incidência de eventos pluviométricos corresponde aos meses de
verão, destacando-se janeiro e fevereiro, cujas médias alcançam 317,9 mm e 286,9 mm
respectivamente. O período com menor média pluviométrica é o inverno, quando o mês de
agosto apresenta média de apenas 84,2 mm.

Ventos
Os dados de direção e velocidade média dos ventos foram obtidos pela estação de Paranaguá,
situada a cerca de 3km do empreendimento, e indicam a predominância de ventos Sul, com
velocidades médias entre 1,4 e 2,3m/s. A velocidade máxima é registrada no mês de janeiro,
alcançando até 7,0m/s.

Temperatura do ar
O período de temperaturas mais elevadas é representado pelos meses de dezembro, janeiro
e fevereiro, este último o mais quente entre os três. O período com as menores temperaturas
é representado pelos meses de junho, julho e agosto. O mês de julho é o que apresenta a
menor média de temperatura.
Identifica-se que a temperatura média anual para a região de Paranaguá é 21,4ºC.

Qualidade do Ar
Basicamente, as emissões atmosféricas relacionadas à atividade do Porto Organizado de
Paranaguá compreendem fontes móveis, tais como: navios, trens, caminhões, tratores e
veículos automotores. Além disso, há emissões originadas dos processos de recebimento,
transporte, armazenamento, carregamento e expedição de cargas, principalmente grãos,
farelos e fertilizantes. De forma geral, a qualidade do ar nos pontos de monitoramento foi
classificada como boa.
A análise dos resultados do monitoramento dos parâmetros gasosos verificados mostra que a
qualidade do ar, no que diz respeito aos poluentes SO2, NO2, CO, O3 e Fumaça, se mantém em
níveis abaixo dos padrões primários da Resolução CONAMA 03/90. A exceção foi o dióxido
de enxofre (SO2), com duas ultrapassagens ao padrão dentro da área do Porto Organizado,
em locais muito próximos à via de tráfego intenso de veículos pesados.
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Ruídos e Vibrações
Foram avaliados os dados secundários disponíveis sobre os
níveis sonoros na área de estudo e verificaram-se, no local,
níveis sonoros nas proximidades do Porto de Paranaguá
mais elevados do que o recomendado pelo NCA da NBR
10.151:2000 para áreas predominantemente industriais. Isto
se deve à natureza das atividades portuárias e do tráfego
pesado na região.
Para permitir um completo diagnóstico da área de estudo, os
dados secundários foram complementados com levantamento
de dados primários realizado em pontos de monitoramento de
ruído no interior da AEID. Este diagnóstico apontou que a área
de estudo, atualmente, já apresenta níveis sonoros elevados.
Com relação às vibrações, os levantamentos realizados
indicaram que a intensidade é mais elevada nos pontos
caracterizados por locais de tráfego intenso de veículos.

Geologia
Em função da construção do Porto, a paisagem foi modificada
através de intervenções humanas e parte do substrato
original foi substituída por aterros. Embora a Carta Geológica
de Curitiba indique que o Terminal de Passageiros está
inteiramente sobre um aterro, na realidade este terminal está
projetado quase completamente sobre um terreno natural, e
apenas uma parcela de sua ADA engloba substrato aterrado.
Os píeres TFL estão projetados por completo em zonas
submersas do canal estuarino e devem se situar sobre
Sedimentos de Fundos Rasos Atuais. As Áreas Diretamente
Afetadas abrangem porções submersas, uma estreita faixa de
manguezal (Mangue do Rocio, no caso dos píeres em F e em
L), sedimentos costeiros e terrenos aterrados.

Fonte: PLANAVE, 2016
Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar
(poluentes gasosos e particulados) considerados no diagnóstico.

O Complexo Náutico será implementado sobre uma
Planície de Maré Atual, dividida em duas subunidades:
Manguezal – é a maior fração do substrato deste terminal, tem
solo predominantemente lamoso, orgânico, úmido e pouco
compacto; a vegetação apresenta raízes aéreas.
Bancos arenosos - ocorrem em uma estreita faixa marginal,
que separa o manguezal do canal estuarino. O solo varia de
arenoso a areno-argiloso e a vegetação é menos densa do que
no manguezal.

Geologia dos poços de monitoramento
Os Poços PM-01, PM-02 e PM-03 foram instalados ao redor do
Centro Náutico projetado. O PM-01 está localizado à margem
do canal estuarino, sobre um banco arenoso que o separa do
manguezal. Já os Poços PM-02 e PM-03 situam-se no próprio
manguezal, atravessando um solo com composição mais
argilosa.
Os Poços PM-04, PM-05 e PM-06 estão localizados nas
proximidades das Áreas Diretamente Afetadas dos píeres em F
e em L, em relevo plano e relativamente elevado.
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Principais fontes de vibração e Contagem de veículos
durante o monitoramento:Carros (253), Caminhões (120),
Motos (99), ônibus (6). Tráfego intenso na Av. Bento Rocha

Direitos minerários
Não existem processos minerários na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento.

Geomorfologia
A presente caracterização geomorfológica fundamentou-se em dados fornecidos pelo Macrozoneamento do
Litoral Paranaense, descrevendo-se cada unidade geomorfológica existente na porção do território em análise,
cuja dinâmica geomorfológica ou processos morfodinâmicos atuantes em função das amplitudes altimétricas e
declividades predominantes, regem a modelagem da superfície da área de estudo.

Macrozoneamento geomorfológico da área de drenagem da Baía de Paranaguá
A região litorânea foi dividida em três sub-regiões principais:
Montanhosa Litorânea - Faz parte de uma feição maior, que abrange vários estados, denominada Serra do Mar;
refere-se às Serras, propriamente ditas, que possuem relevos com grandes desníveis, que podem alcançar mais
de 1.800 metros (993 metros na área de estudo) e fortes declividades, geralmente superiores a 45%.
Planícies Litorâneas - Possui relevo plano à suave ondulado, com altitude inferior a 40 metros. Dela sobressaem
morros e colinas de tamanhos diversos.

Planaltos
Compreende o trecho da Serra do Mar. No Paraná essa serra apresenta características diferentes da dos outros
estados, pois não constitui apenas uma serra de borda de planalto, mas também possui setores que sobressaem
algumas centenas de metros do nível geral do planalto.

Geomorfologia de fundo do Estuário de Paranaguá
Verifica-se que a plataforma continental interna apresenta profundidades 21,0m com redução progressiva em
direção à desembocadura do estuário. O canal de acesso aos portos possui profundidades entre 15,0 e 10,0m,
estendendo-se até a área do terminal da Ponta do Felix, onde apresenta profundidades variando entre 6,0 e 9,0m.

Análise geomorfológica da área diretamente afetada
Por tratar-se de área constituída em grande parte por cobertura de aterramento, a ADA mostra-se plana com
altitudes que variam de zero a 5 m e declividade predominante entre zero e 3%. Importante destacar a formação
de uma unidade geomorfológica natural no entorno, trata-se
de uma planície fluvio-marinha composta essencialmente
de manguezais.
De acordo com as profundidades na porção estuarina que
compõe a ADA, observa-se que nos píeres em “L” e “F” a
profundidade máxima está entre 12 e 14 metros, no píer em
“T” a profundidade varia entre 10 e 12 metros e no complexo
náutico a profundidade máxima é de apenas 2 metros.
Nesse contexto, intervenções de aprofundamento da
superfície de fundo são previstas para a implantação e
ampliação de estruturas portuárias.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Pedologia
Ao todo, são reconhecidos dezoito diferentes tipos de solos na
área de abrangência da AEII do empreendimento. Predominam os
Espodossolos Humilúvicos (possuem restrição na retenção de água,
são arenosos muito profundos e com poucas culturas adaptadas) na
AEII, compreendendo a 16,81% da área total.

Levantamento de dados em campo

Especificamente para a área diretamente afetada do empreendimento
e seu entorno, dois tipos de solos são reconhecidos, os Gleissolos
Tiomórficos (GJ) e Antropossolos Sômicos.
Para a ADA, identificou-se a ocorrência da subordem dos Gleissolos
Tiomórficos órticos (GJo), que são solos com horizontes sulfúricos,
dentro de 100 cm da superfície do solo. Se drenados artificialmente
tornam-se excessivamente ácidos e altamente tóxicos para as plantas.
Não devem ser usados, mas preservados em estado natural.

Levantamento de dados em campo

Risco Geotécnico
Suscetibilidade a inundações
Cerca de 95% da porção não coberta por água da Área de Estudo para
determinação da Área de Influência Direta apresenta suscetibilidade de
muito baixa a nula para fenômenos de inundação.

Suscetibilidade a movimentos de massa
Cerca de 88% da porção não coberta por água da Área de Estudo para
determinação da Área de Influência Direta não apresenta predisposição
ao desenvolvimento de movimentos de massa, principalmente porque o
relevo é estável a este tipo de processo físico natural.

Suscetibilidade a processos erosivos
Cerca de 63% da porção não coberta por água da Área de Estudo para
determinação da Área de Influência Direta não apresenta predisposição
ao desenvolvimento de processos erosivos. As porções da AEID
suscetíveis a processos erosivos concentram-se em seu setor sudoeste,
onde o relevo é acidentado.

Erosão em manguezais
Manguezal Oceania - Trata-se de um barranco com cerca de 1m de
altura, que expõe predominantemente materiais argilosos avermelhados
e também porções arenosas e linhas de seixos. Aparentemente, foi
gerada por processo erosivo natural decorrente de ressaca, pois não
foram observadas evidências significativas de desmatamento.

Levantamento de dados em campo

Manguezal Rocio - Não foram encontradas feições erosivas no
Manguezal Rocio.

Recursos Hídricos
Hidrologia
A bacia litorânea paranaense é composta por duas grandes sub-bacias
hidrográficas: a baía de Paranaguá, com aproximadamente 3.882 km²
de extensão, e a baía de Guaratuba, com área aproximada de 1.393
km².
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Uso da água na AEII
No que diz respeito ao abastecimento público, constatou-se que,
em 2014, houve uma ligeira queda no atendimento de água, tanto
na população urbana, quanto na população total do município.
Quanto ao esgoto sanitário, nota-se que o município de
Paranaguá dobrou o número de ligações ativas de esgoto durante
os últimos dez anos, com aumento expressivo do tratamento do
esgoto coletado entre 2013 e 2014.

Efluentes, cargas potenciais e remanescentes
observa-se que os usuários instalados na bacia litorânea
paranaense apresentam produção de efluentes na ordem de
471,1 L/s, sendo que 31% dessa vazão recebem tratamento. Este
é o menor índice de atendimento entre as bacias hidrográficas do
estado.

Levantamento de dados em campo

Cerca de 62% da produção de efluentes é atribuída ao setor doméstico, sendo o setor industrial
responsável por aproximadamente 37% do total produzido. Contudo, 90,8% dos efluentes
industriais produzidos são tratados, enquanto que 54,4% dos efluentes domésticos recebem
tratamento.

Agropecuária e mineração
Os recursos hídricos destinados aos setores agropecuários e de mineração são os que menos
apresentam consumo de água na bacia litorânea. A área colhida totaliza 0,19% em relação ao
estado.

Setor industrial na AEII
As atividades industriais predominantes na bacia Litorânea, sendo a maioria das indústrias
localizadas em Paranaguá, envolvem indústrias de óleos vegetais, papel, abatedouros de aves,
pescado, recepção e processamento de fertilizantes. Comparado com outros municípios que
fazem parte da Bacia Litorânea, Paranaguá apresenta o maior consumo de água neste setor. São
captados de fontes subterrâneas e superficiais 69 L/s, desses 47 L/s são tratados.

Pesca
A pesca ocorre distribuída no Complexo Estuarino de Paranaguá, em pontos pesqueiros fora dos
canais de navegação que dão acesso aos Portos de Paranaguá e Antonina. Além disso, existem
pontos pesqueiros próximos a área do bota-fora marinho oceânico.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Navegação
O acesso aos portos paranaenses se dá pelo Canal da Galheta, situado entre a Ilha da Galheta e a Ilha
do Mel. Possui aproximadamente 30 quilômetros de extensão, desde o início do canal, na plataforma
continental interna paranaense, até a bacia de evolução do Porto de Paranaguá.
As embarcações mais comuns nos portos de Paranaguá e Antonina são navios graneleiros, navios
cargueiros até 20.000 toneladas, navios frigoríficos de 5.000 até 7.000 toneladas, navios fullcontêineres que atendem o Terminal de Contêineres de Paranaguá, navios tanque para transportar
óleos vegetais e produtos inflamáveis, dentre outros.

Turismo e lazer
Em áreas litorâneas o setor de turismo e lazer apresenta problemas quando o assunto é a infraestrutura
urbana e o sistema de esgoto sanitário. Na bacia litorânea este problema se dá, principalmente, no
verão, quando há forte concentração de turistas. Nos meses de Janeiro e Fevereiro, a população
flutuante chega a um milhão de habitantes.

Uso da água na AEID
Quase 90% da água captada serve para o abastecimento público dos municípios de Paranaguá,
Pontal do Paraná e Matinhos e, aproximadamente, 8% é destinada a usuários industriais.

Lançamento de efluentes
Dentro da Área de Estudo para determinação da Área de Influência Direta (AEID) do Empreendimento
existem 8 lançamentos de efluentes vigentes e 1 cadastro de usuário independentemente para
lançamento em corpo hídrico receptor. Destes 9 pontos de lançamento, 5 encontram-se na subbacia do Rio Emboguaçu, 3 na do Rio Itiberê e 1 em outras sub-bacias. O volume de efluentes
lançado é de 23.611 m³/dia.

Qualidade das águas superficiais
No caso das amostras analisadas, todas foram classificadas como salobras, com teores de
salinidade variando entre 22,2 e 27,6 ‰. Este resultado condiz com o esperado, pois na região
estuarina ocorre a mistura das águas continentais com as águas marinhas.
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Em resumo, a qualidade da água atende aos padrões de qualidade da Resolução
CONAMA 357/2005 para a maioria dos parâmetros, com exceção de Boro Total, Coliformes
Termotolerantes, Fósforo e Ferro Solúvel, estes últimos detectados em maior nível nas amostras
de fundo.

Fontes Poluidoras
Na área de estudo para determinação da área de influência indireta são observadas 45 potenciais
fontes poluidoras, distribuídas nos municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá. Destas, 22
são localizadas no município de Paranaguá.
Segundo os dados, verifica-se que a principal fonte poluidora de Antonina são os lixões. Já na
cidade de Morretes, as principais fontes poluidoras verificadas foram os areais. Paranaguá é
o município com o maior número de fontes poluidoras, 22 no total, e destas, a maioria é de
empresas de fertilizantes.

Caracterização hidrogeológica da área diretamente
afetada
A área prevista para a instalação do empreendimento é constituída por sedimentos marinhos de
planície costeira e sedimentos marinhos associados a manguezais, caracterizando um aquífero
poroso. Na área prevista para a instalação do terminal de passageiros ocorrem mangue e bancos
arenosos. As áreas previstas para a instalação dos píeres encontram-se em zonas submersas do
canal estuarino sobre sedimentos de fundo rasos atuais.

Qualidade das águas subterrâneas
Nos laudos laboratoriais das amostras de água analisadas, somente no poço PM-01, cuja coleta
foi efetuada na primeira campanha, não foi detectada a presença de coliformes termotolerantes.
Em todas as outras análises foram detectados teores acima dos valores permitidos para consumo
humano (que não é o caso).

Oceanografia e Hidrodinâmica Costeira
Ondas
No interior de corpos estuarinos, as ondas oceânicas apresentam um padrão bastante restrito
de propagação, sendo mais ativas nas regiões de desembocaduras dos estuários. Nas regiões
internas do CEP, considera-se que ondas geradas por padrões locais de vento sejam as mais
frequentes, onde as suas dimensões são menores se comparadas com as das oceânicas.

Ampliação do Porto de Paranaguá

39

Marés e Correntes
O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) apresenta profundidades pequenas e a
salinidade aumenta na direção da desembocadura. As marés apresentam regime semidiurno, onde ocorrem duas preamares e duas baixa- mares em um dia lunar.
Durante as marés, as alturas variam desde 1,7m na embocadura da baía até
aproximadamente 2,7m em Antonina.
Considerando toda a baía, as maiores velocidades de correntes encontram-se na área
da Desembocadura Sul, entre as Ilhas da Galheta e do Mel. Neste local a velocidade
ultrapassa 1,0m/s.

Turbidez
A baía de Paranaguá apresenta uma Zona de Máxima Turbidez (ZMT) na região entre a
ilha do Teixeira e o porto de Paranaguá. As maiores concentrações foram observadas
próximo ao fundo com valores de 118mgL-1 na enchente e 444mgL-1 na vazante.
Através de medições realizadas em uma seção transversal à baía de Paranaguá, em
frente ao porto de Paranaguá, verificou-se que os menores valores de concentração
estão na superfície e as mais elevadas no fundo. Aparentemente, grande parte desses
sedimentos se deposita novamente no interior do estuário, contribuindo para o
assoreamento da bacia de evolução do porto de Paranaguá.

Caracterização dos Sedimentos
Os sedimentos da ADA do empreendimento são compostos por areias muito finas,
onde os teores mais frequentes de matéria orgânica e carbonatos são de 5% e 10%,
respectivamente.
Os teores contidos de matéria orgânica e os carbonatos contidos apresentam
porcentagem baixas para os padrões estuarinos.

Qualidade dos sedimentos
Em um panorama geral, os níveis de PCBs e pesticidas se encontram historicamente,
abaixo do nível 1 de contaminação. Os teores de carbono orgânico total e concentrações
de nitrogênio e fósforo totais nos sedimentos na área estudada não violaram o valor
alerta da Resolução Conama 454/12.

Meio Biótico

Biota Terrestre - Flora
A região do Município de Paranaguá está inserida no domínio da Floresta Ombrófila
Densa, conhecida também como Floresta Atlântica, onde o clima sofre as influências
do Anti-Ciclone do Atlântico Sul e massas de ar frio originárias na região antártica
no inverno. Também é influenciada pelas massas de ar quente e úmido do oceano
Atlântico e pelas chuvas intensas e bem distribuídas ao longo do ano.
As Áreas de Preservação Permanente inseridas na Área Diretamente Afetada pelo
empreendimento são compostas por uma área de mangue, medindo 130.669,81m²; e
465,309m² de margem de curso d’água.
Foram encontradas espécies exóticas na área diretamente afetada pelas obras de
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Ampliação do Porto de Paranaguá (Complexo Náutico): sombreiro (Terminalia catappa),
leucena (Leucaena leucocephala), jambolão (Syzygium cumini), mamona (Ricinus
communis), banana (Musa sp) e goiaba (Psidium guajava). Também observou-se três
espécies típicas de manguezal: mangue-preto (Avicennia schaueriana), mangue-branco
(Laguncularia racemosa) e Mangue-vermelho (Rhizophora mangle).
A ausência de informações sobre as alterações das áreas marginais, despejo de lixo,
efluentes domésticos e industriais, elevam os riscos aos manguezais, podendo ocasionar
a redução de suas funções ecológicas e ou mesmo a perda do ecossistema em um
futuro próximo. Devido à relevância dos manguezais para o funcionamento do Complexo
Estuarino de Paranaguá, o empreendedor encontra-se comprometido a conservar esses
ecossistemas e a monitorá-los nas áreas de influência do empreendimento.

A supressão da vegetação será realizada somente na área
prevista para a retroárea do Complexo Náutico, que corresponde
a 98.660 m² de vegetação de Floresta Arbórea e Manguezal

Área de supressão da vegetação

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Biota Terrestre - Fauna
Herpetofauna
O termo herpetofauna é utilizado para denominar o grupo de vertebrados formado por anfíbios e répteis registrados
num determinado local.

Anfíbios
A diversidade de ambientes na AEII das Obras de Ampliação do
Porto de Paranaguá propicia a formação de uma grande quantidade
de habitats adequados às diversas atividades de anfíbios anuros,
tais como córregos, poças temporárias, bromélias, e etc. Na AEID,
o ambiente encontra-se sujeito à ação humana, o que dificulta o
encontro dos anfíbios. A ADA, representada por manguezal e Floresta
Ombrófila Densa de Terras Baixas (Complexo Náutico), também não
apresenta ambientes adequados para a atividade dos anfíbios.
A comunidade de anfíbios anuros (sapos, pererecas e rãs) que habita
a região compreendida pela AEII pode ser dividida em quatro grupos.
O primeiro é composto por espécies generalistas que são beneficiadas
pelas alterações da cobertura vegetal que é progressivamente
substituída por áreas abertas e outras atividades acumulativas
de água, tais como formação de açudes, lagoas artificiais, etc.
Dentre elas estão: Sapo Amarelo (Rhinella crucifer), Sapo cururu
(Rhinella icterica), Perereca Araponga (Hypsiboas albomarginatus),
Perereca Grilo (Dendropsophus werneri), Pererequinha da restinga
(Dendropsophus berthalutzae), Perereca de banheiro (Scinax
fuscovarius), Sapo martelo (Hypsiboas faber), entre outras.
O segundo grupo é formado por espécies mais exigentes que
habitam, estritamente, áreas florestadas bem conservadas, são
alguns exemplos: Razinha (Ischnocnema guentheri), Sapo do folhiço
(Haddadus binotatus), Perereca do riacho (Bokermannohyla hylax),
Perereca castanhola (Itapotihyla langsdorffii), Perereca de bromélia
(Scinax aff. perpusillus).

Sapo martelo - Hypsiboas faber

No terceiro grupo estão as espécies associadas as áreas florestadas e que se reproduzem em corpos d’água
temporários ou acúmulos de água, ou ainda apresentam como característica reprodutiva o desenvolvimento direto,
não necessitando de água, mas sim de umidade para depositarem seus ovos. No quarto grupo incluem-se
espécies dependentes de corpos d’água corrente, em
áreas com cobertura florestal.
Entre as espécies listadas para a região do Porto de
Paranaguá, a espécie Rã-manteiga (Leptodactylus
latrans) foi a mais comum entre eles.

Répteis
Pode-se citar a ocorrência de aproximadamente 35
espécies de répteis pertencentes a três ordens e
distribuídas em 14 famílias. Esse total de registros
corresponde a 21,8% da riqueza estimada de répteis
para o estado do Paraná.
Bothrops neuwiedi - Jararaca
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Em relação aos lagartos, sete espécies são de provável ocorrência para a região. Dentre eles, o lagarto-do-papoamarelo ou teiú (Salvator merianae), considerado o maior lagarto do sul do Brasil.
A maioria das espécies de serpentes registradas para a região encontra-se associada a formações de restingas e
florestas, como a caninana (Spilotes pullatus), considerada a maior espécie de serpente registrada para a região.

Espécies raras e ameaçadas
Com relação aos anfíbios, nenhuma espécie rara foi identificada no estudo. Com relação aos répteis, apesar de
cinco espécies de tartarugas estarem com graus de ameaças em nível mundial, nenhuma destas foram encontradas
nas fases de campo.

Espécies bioindicadoras
São organismos vivos ou comunidades cujas funções biológicas se relacionam com determinados fatores e
eventos ambientais, indicando diversos tipos de modificações, antes que se agravem, além de determinar qual tipo
de poluição pode afetar determinado ecossistema.
Dentre os anfíbios, a rãzinha-de-vidro (Vitreorana uranoscopa), que para seu ciclo reprodutivo necessita de
pequenos riachos com floresta ripária bem conservada, pode ser considerada uma espécie importante na detecção
de áreas bem conservadas, embora seu registro na Área de Estudo de Influência Direta não tenha ocorrido.

Espécies cinegéticas (ameaçadas pela caça)
Dois répteis merecem destaque: teiú (Salvator merianae) e o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris). Ambas
as espécies são, eventualmente, caçadas para o consumo de sua carne, especialmente pelas comunidades
tradicionais.

Espécies exóticas sinantrópicas (Animais que se adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da
vontade deste)
Dentre as espécies analisadas destaca-se a Hemidactylus mabouia, conhecida popularmente como lagartixade-parede. Esta espécie ocorre em quase todos os estado do Brasil e é oriunda da África, ou seja, é considerada
exótica.

Espécies migratórias
Não foi registrada nenhuma espécie migratória.

Espécies de interesse epidemiológico
Dentre as espécies com interesse médico que foram registradas por meio de dados secundários para as áreas de
estudo para determinação das áreas de influência (AEII), destacam-se a coral-verdadeira (Micrurus corallinus), a
jararaca (Bothrops jararaca) e o jararacuçu (Bothrops jararacussu).

Jacaré-de-papo-amarelo
(Caiman latirostris)

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Avifauna

Trinta-reis-real (Thalasseus maximus)

Espécies bioindicadoras
A espécie trinta-reis-real (Thalasseus maximus) foi
visualizada na primeira campanha do estudo, associado a
bandos de trinta-reis-de-bando (Thalasseus acuflavidus)
. Das espécies de trinta-réis observadas no estudo, essa
está enquadrada na categoria Vulnerável.
A espécie endêmica de manguezais, figurinha-do-mangue
(Conirostrum bicolor), de status vulnerável no Estado do
Paraná, foi registrada nas duas campanhas amostrais.

Espécies raras e ameaçadas
Das 351 espécies levantadas, 31 encontram-se em
algum grau de ameaça ou quase ameaçada. As espécies
ameaçadas identificadas foram:
Savacu-de-coroa
(Nyctanassa violacea); Trinta-reis-real (Thalasseus
maximus), Figurinha-do-mangue (Conirostrum bicolor)
Guará (Eudocimus ruber) e Gaivota-de-rabo-preto (Larus
atlanticus).

Espécies cinegéticas (ameaçadas pela caça)
Algumas espécies levantadas no estudo, podem ser
destacadas com potencial cinegético ou para cativeiro,
como o Inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus).

Espécies exóticas sinantrópicas (Animais que se
adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da
vontade deste)
A avifauna exótica é representada por apenas duas
espécies: pombo-doméstico (Columba livia) e pardal
(Passer domesticus). Estas espécies estão relacionadas a ambientes onde há a presença humana e os registros
em ambientes naturais não é comum.

Espécies de interesse epidemiológico
As aves podem ser potenciais transmissoras
de doenças aos seres humanos. Aves aquáticas,
urubus, pombos, galináceos, aves de rapina,
passarinhos, papagaios e corujas podem transmitir
fungos e bactérias. A bactéria Chlamydophila
psittaci pode causar a doença psitacose em
humanos, podendo causar problemas respiratórios.

Espécies migratórias
Foram registradas 2 espécies migratórias: a
gaivota-de- rabo-preto (Larus atlanticus), visitante
do sul da América do sul, e o maçarico-grande-deperna- amarela (Tringa melanoleuca), visitante do
hemisfério norte.

Figurinha-do-mangue
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Paca (agouti paca)

Mastofauna (conjunto de mamíferos
existentes em uma região)
A mastofauna encontrada no entorno do Porto se caracteriza por um grande número de espécies
domésticas, como cães e gatos, além de espécies sinantrópicas, como ratos e ratazanas, que utilizam
a área. A única espécie silvestre registrada, o gambá, é considerado um mamífero generalista que se
adapta bem a ambientes onde haja a presença humana.

Espécies utilizadas pela população (cinegéticas)
As espécies de região onde está inserido o Porto de Paranaguá que podem sofrer pressão de caça,
são: tatus, capivaras, cutias e veados.

Espécies potencialmente invasoras – exóticas
Dentre as espécies da área de estudo, a lebre (Lepus europaeus) é considerada uma espécie exótica,
potencialmente invasora.

Espécies de interesse epidemiológico
Alguns mamíferos estão envolvidos em problemas de saúde pública como hospedeiros de parasitas.
O hantavírus, por exemplo, tem os roedores como principais. Roedores e gambás, podem ser elos
entre meio urbano e natureza.

Espécies migratórias
Não foi registrada nenhuma espécie migratória nas áreas de estudo para determinação das áreas de
influência do Projeto de Ampliação do Porto de Paranaguá.

Espécies raras e ameaçadas
Não foram registradas espécies ameaçadas ou raras.

Espécies bioindicadoras
Não foram registradas espécies com estas características nas áreas amostradas neste estudo .
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Biota Aquática
Comunidade ictioplanctônica
No Complexo Estuarino de Paranaguá, durante o período amostrado no programa de
monitoramento da fauna aquática da ampliação do TCP, destacou-se a presença de larvas
vitelínicas, que representaram 51,6% do total amostrado. A presença destas larvas indica que a
região é utilizada durante o ano todo para desenvolvimento larval de diversos peixes.
Possíveis impactos no ambiente, decorrentes da ampliação do Porto de Paranaguá, podem ser
observados através da comunidade do ictioplâncton. Como é recomendado o monitoramento
desta comunidade, o empreendedor compromete-se a monitorar esta comunidade durante as
fases de instalação e operação do empreendimento.

Macrofauna bentônica (espécies aquáticas com tamanhos igual ou superior a 5 mm,
podendo ser visível ao olho nu)

Foram coletados 255 organismos. Os moluscos dominaram amplamente a fauna, representando
72% dos organismos coletados, seguidos dos poliquetas (espécies de vermes aquáticos) com
20%, seguido por crustáceos com 7%.

Ictiofauna (conjunto de peixes de uma região)
Mais de 46% das espécies foram classificadas como acidentais ou raras, 38% como acessória
e 15% foram classificadas como constantes. Somente a espécie bagre-amarelo (Cathorops
spixii), foi registrada em todos os quatro pontos amostrais.

Carcinofauna (crustáceos)
O Camarão-de-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e o Siri-Azul (Callinectes ornatos) foram
classificadas como espécies constantes.

Espécies ameaçadas
Quatro espécies estão inseridas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação
da Natureza e dos Recursos Naturais - IUCN (2016): gavião-do-mar (Rhinoptera bonasus)
e cação viola (Rhinobatos percellens) estão classificadas como Quase Ameaçadas; a Raia
viola (Zapteryx brevirostris) está classificada como Vulnerável (VU) e o Cavalo marinho
(Hippocampus reidi) está classificado como dados deficientes (DD).
O bagre cachola (Genidens barbus) está classificado como Em Perigo (EM) na lista vermelha
do MMA (2014).
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Por fim, nenhuma das espécies de peixes e carcinofauna
é considerada rara ou de distribuição restrita para esta
região. Apenas o siri (Charybdis hellerii) é considerado
exótico à região. Esta espécie é originária do Japão,
Nova Caledônia, Austrália, Havaí, Filipinas e Oceano
Índico.

Espécies sobreexplotadas
Levantamento de dados em campo

(extração ou
obtenção de recursos n'aturais) ou ameaçadas de
sobre-explotação

Dentre as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobre-explotação, apenas o
camaronídeo Xiphopenaeus kroyeri foi capturado nos estudos.

Espécies de importância econômica e cinegética
As espécies das famílias Carangidae e Sciaenidae, são muito apreciados na pesca esportiva
e na culinária local. Bem como os siris da família Portunidae e os camarões da família
Penaeidae, que são amplamente comercializados em regiões tropicais e subtropicais,
representando grande representatividade para a economia.

Cetáceos
Mamíferos marinhos
O Complexo Estuarino da baía de Paranaguá tem extensão total de 612km² e é composto
por dois corpos de água: as baías de Paranaguá e de Antonina e a Baía das Laranjeiras,
conectando-se com o oceano através de dois canais localizados em torno da Ilha do Mel.
Na baía de Paranaguá, as espécies de mamíferos marinhos mais comuns são a toninha
(Pontoporia blainvillei) e o boto-cinza (Sotalia guianensis)

Quelônios (tartarugas marinhas e de água doce, cágados de água
doce jabutis)
De acordo com os estudos desenvolvidos na baía de Paranaguá, ficou caracterizada a
ocorrência de quatro espécies de quelônios no interior deste estuário: a tartaruga verde
(Chelonia mydas), tartaruga cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga de pente (Eretmochelys Pescadinha (Cynoscion sp)
imbricata) e a tartaruga oliva (Lepidochelys olivacea).

Tartaruga cabeçuda (Caretta caretta)
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Tartaruga de pente (Eretmochelys imbricata)

Unidades de Conservação
As Unidades de Conservação (UCs) são porções do território nacional, incluindo as águas territoriais, com
características naturais de relevante valor, de domínio público ou privado, legalmente instituídas pelo Poder
Público com objetivos e limites definidos e sob regimes especiais de administração, às quais aplicam-se
garantias adequadas de proteção.

Parque Estadual da Ilha do Mel
O Parque Estadual da Ilha do Mel está localizado no litoral do Estado do Paraná, na entrada da Baía de Paranaguá,
pertencendo a esse município. Foi criado em 2002 pelo Decreto Estadual nº 5.506 para conservar essa porção da
Ilha e protege 337,84 hectares.
Em seu ecossistema destaca-se a presença de ambientes naturais de praia, costões rochosos, áreas de influência
marinha, importantes remanescentes da Floresta Ombrófila Densa Submontana e de Terras Baixas associadas
à Floresta de Restinga, além dos sítios arqueológicos, em especial os sambaquis. O Parque está localizado no
espaço delimitado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como área de extrema importância e de muito alta
prioridade para a conservação. Além disso, a unidade de conservação é significativa para a conservação do
remanescente de Mata Atlântica do Estado do Paraná.

Estação Ecológica do Guaraguaçu
A Estação Ecológica do Guaraguaçu (EEG) é uma Unidade de Conservação (UC) Estadual de Proteção Integral
criada pelo Decreto Estadual nº 1.230 de 27 de março de 1992, com área total de 1.150 ha (área modificada
recentemente). Localiza-se na planície costeira paranaense, no município de Paranaguá, e constitui-se em um dos
últimos remanescentes bem preservados da Floresta Atlântica nesta região.
O bioma característico desta UC é o da Floresta Atlântica e seus ecossistemas característicos são a Floresta
Ombrófila Densa Formação Terras Baixas, Formações Pioneiras com Influência Marinha, Formações Pioneiras
com Influência Fluviomarinha e Formações Pioneiras com Influência Fluvial.

Parque Estadual do Palmito
Até junho de 2017, o Parque Estadual estava na categoria de Floresta, pela qual era permitido o uso sustentável ou seja, era possível conciliar a conservação do meio ambiente com o uso de recursos naturais existentes. Com
a mudança para parque estadual (publicada no Decreto 7097 de 06 de Junho de 2017 – decreto de ampliação e
recategorização), a unidade se tornou área de proteção integral, sendo permitido apenas o uso indireto dos seus
recursos naturais, como pesquisas científicas e turismo ecológico. Além de garantir a proteção integral, o decreto
ampliou em 1,26 mil hectares a área de conservação do parque, que passou para um total de 1,78 mil hectares.

Estação Ecológica Ilha do Mel
A ESEC da Ilha do Mel se localiza no litoral do Estado do Paraná, na entrada da Baía de Paranaguá. Inserida na Ilha
do Mel (área aproximada de 2.760 hectares), essa UC faz parte do Corredor Ecológico da Serra do Mar.
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Situada na baía de Paranaguá, a Ilha da Cotinga é habitada por
índios guarani e é considerada pela FUNAI uma Terra Indígena
regularizada e tradicionalmente ocupada. Além disto, é de
grande importância ambiental por ser considerada dormitório
do papagaio-da-cara-roxa (Amazona brasiliensis), espécie
ameaçada, classificada como Vulnerável.
Trata-se de uma UC que apresenta grande proximidade com
as obras de Ampliação do Por to de Paranaguá.

Impactos e interferências do empreendimento nas UCs
Não é possível determinar o grau de impacto da ampliação e operação do Porto de Paranaguá sobre as UCs. Isto
porque os impactos podem ou não ocorrerem, de acordo com algumas atividades desenvolvidas pela ampliação do
empreendimento e devido aos vários programas de mitigação (minimização) e controle que serão implementados.
Ficou definido que as atividades realizadas na área que abrange o Porto de Paranaguá afetam diretamente a dinâmica da
Ilha do Mel, devido à grande quantidade de resíduo que é produzida e - de acordo com a dinâmica das marés - acabam
por contaminar as Unidades de Conservação presentes na Ilha do Mel. Portanto, para esta área foram sinalizados,
no plano de manejo, a melhoria da sinalização do local (Canal da Galheta) e a diminuição dos potenciais impactos
causados pela passagem dos navios, além da articulação com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
(APPA) para a realização de um Programa de Educação Ambiental visando à diminuição do resíduo jogado no mar
pelos navios.
ADA inserida na faixa de 3 mil
ADA próxima da faixa de
ADA inserida na ZA da UC
ADA próxima da UC
metros da UC
3 mil metros da UC
Parque Municipal Ilha da Cotinga

Estação Ecológica Ilha do Mel

Parque Ilha dos Valadares

Rebio Bom Jesus

Parque Estadual do Palmito

Parque Estadual da Ilha do Mel

Parque Municipal Ambiental
Linear Emboguaçu

Estação Ecológica de
Guaraqueçaba

Estação Ecológica do Guaraguaçu

APA Federal de Guaraqueçaba

Parque Municipal da Restinga
Parque Municipal Rio Perequê

Outra atividade abordada no plano de manejo da
Estação Ecológica Ilha do Mel inclui as dragagens,
que causam importantes modificações na dinâmica
costeira.

Área Prioritárias para a conservação
da biodiversidade
O Complexo Estuarino Baía de Paranaguá é uma
das Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha. Essa
área prioritária possui uma pequena porção inserida
na Área de Estudo para determinação da Área de
Influência Direta – AEID do empreendimento.
Esse complexo estuarino apresenta extensa planície
costeira, cuja cobertura vegetal é representada
por diferentes formações de restinga, além de
manguezais. Inclui, ainda, várias ilhas rasas e
planas, circundadas por manguezais. É criadouro
de peixes estuarinos e costeiros, importante para
o ciclo de vida de crustáceos e para alimentação e
repouso de aves residentes e migratórias.
Possui, também, vários núcleos comunitários
tradicionais, cuja relação (pesca, extrativismo
vegetal) com os recursos naturais é de extrema
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dependência. Essa área prioritária apresenta uma classificação de prioridade extremamente alta e como
recomendações sugere-se o manejo e a recuperação.

Meio Socioeconômico
Caracterização Demográfica
Os dados e as análises demográficas são referentes às populações estabelecidas nas áreas de estudo para
determinação das áreas de influências diretas e indiretas. A população total dos municípios do litoral do Paraná
- no ano de 2016 - era de 289,1 mil habitantes, equivalente a apenas 2,6% da população paranaense, a ser
influenciada de forma indireta. Já a população influenciada de forma direta, que corresponde ao município de
Paranaguá, somava 151,8 mil indivíduos.

Área de estudo para determinação da área de influência
socioeconômica indireta (AEII)
A área de estudo para determinação da área de influência socioeconômica indireta é composta por sete
municípios do litoral paranaense, com características físico-bióticas, socioeconômicas e culturais semelhante e
que permitem classificá-los em 3 grupos:
1) Complexo estuarino-lagunar: Antonina, Morretes e Guaraqueçaba - Os municípios constituintes deste
complexo registram, atualmente, pequeno número em sua população. As atividades econômicas também são
limitadas e restringem-se à prestação de serviços. O setor primário é pouco desenvolvido e as atividades
industriais relacionam-se às atividades portuárias na unidade de Antonina.
2) Complexo balnear: Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba - Os municípios do complexo balnear
concentram as suas populações e as suas atividades econômicas
nas áreas urbanizadas, junto à orla oceânica. Durante os meses de
verão, a população presente nestes municípios se eleva bastante,
em razão da presença de veranistas e turistas. Estes municípios, que
abrigam os principais balneários paranaenses, detinham em 2016,
um terço da população litorânea.
3) Complexo portuário: Paranaguá
Localização dos núcleos urbanos e rurais, padrões de assentamento
e restrições às ocupações na AEII
Os municípios do litoral paranaense, a exemplo da configuração
padrão de urbanização ocorrente no território nacional, concentram
a maior parte de sua população em seus distritos-sede que são, em
geral, totalmente urbanizados.
Dos sete municípios que compõem a AEII, dois são constituídos
apenas por seus distritos-sede: Pontal do Paraná e Matinhos. O
município de Paranaguá, além da sede, possui ainda o distrito de
Alexandra. Em Antonina, registram-se os distritos Cachoeira de Cima
e Cacatu. Guaraqueçaba abriga os distritos de Ararapira e Serra
Negra. O município de Morretes tem o distrito Porto de Cima. Por fim, o município de Guaratuba abriga, além
do distrito-sede, o distrito Pedra Branca do Araraquara.

Quantitativo populacional e taxa de crescimento
Em todo o período analisado (46 anos), o crescimento populacional mais expressivo foi registrado em Matinhos,
que cresceu 4,63% ao ano. Os municípios de Antonina e Guaraqueçaba apresentaram taxas negativas de
crescimento entre os anos de 2000 e 2010.

Distribuição da população rural e urbana
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Os municípios com superfícies mais elevadas como Guaraqueçaba e Morretes apresentam parte considerável de sua
população estabelecida em áreas rurais. Os municípios de Pontal do Paraná e Matinhos têm o território concentrado
na orla oceânica e abrigam mais de 90% de suas populações em áreas urbanizadas.

Padrões de migração existentes
População flutuante na AEII
Houve uma queda do fluxo de turistas até 2002, seguida de crescimento no ano de 2007, e uma nova diminuição no
ano de 2012. Identificou-se uma forte participação de turistas do estado do Paraná. Mesmo que de maneira pouca
expressiva, é possível notar o aumento de turistas vindos de Santa Catarina.

Migração pendular na AEII
Migração pendular refere-se às populações que se deslocam, periodicamente, entre seus domicílios e os locais de
estudo/trabalho.
Verificou-se que Paranaguá recebe mais trabalhadores de fora de seu município em relação aos que saem dele.
Antonina registrou o maior percentual da população de trabalhadores que se deslocam para fora do município.
Em toda a AEII, os que se deslocam para fora de seus municípios para o exercício de suas atividades profissionais
equivalia a 4,7% do conjunto de 114.781 trabalhadores. Para estudo, os deslocamentos intermunicipais representavam
4,4% da população total da AEII. Os maiores deslocamentos
para estudo ocorriam nos municípios de Morretes e Antonina.

Nível de renda, população economicamente
ativa e ocupada, grau de informalidade e
desemprego
População economicamente ativa e taxa de ocupação
Em todos os municípios da AEII ocorreu aumento da população
empregada entre os anos de 2000 e 2010. O município que
teve o maior aumento percentual da população ocupada foi
Guaraqueçaba com aumento de aproximadamente 9%.

Escolaridade
O município com menor percentual de habitantes com 18
anos ou mais de idade com ensino fundamental completo foi
Guaraqueçaba, com 31,21%. O município da AEII com maior
índice percentual da população de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo, no ano de 2010, é Pontal do
Paraná (42,23%).
Antonina, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná apresentam mais de 90% de crianças, de 5 a 6 anos de idade,
frequentando a escola. O município de Matinhos apresentava a maior relação percentual de adolescentes de 11 a 13
anos de idade frequentando os anos finais do ensino fundamental.
Entre os municípios da AEII, somente Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos apresentam relação superior a 60% da
população de 15 a 17 anos de idade com ensino fundamental completo, sendo que todos os municípios da AEII estão
abaixo da média estadual (65,58%).

Analfabetismo, anos de estudo e defasagem
Guaraqueçaba é o município do litoral com taxas mais elevadas de analfabetismo. O município de Paranaguá apresenta
as menores taxas de analfabetismo.

Abandono escolar na AEII
Com base na taxa de abandono escolar na rede estadual, observa-se que o êxodo escolar é maior no ensino médio
para todos os municípios da AEII.
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Índice de criminalidade
O crime mais comum na região litorânea é aquele em que se atenta “contra o
patrimônio”, com 12 mil ocorrências em 2015, cerca de 4% a mais do que no
ano anterior.
O município de Paranaguá registrou a maior quantidade de homicídios dolosos,
sendo que em 2014 foram registrados 45 e, no ano seguinte, 43. Guaraqueçaba,
ao contrário, não registrou nenhum crime com morte em 2014 e 2015.

Indicadores sociais
Produto interno bruto na AEII
Entre 2000 e 2013 Matinhos já apresentava o maior PIB da AEII.

Efeitos de desenvolvimento econômico
desenvolvimento humano na AEII

sobre

o

Nos municípios da AEII, verifica-se que Paranaguá e Matinhos apresentavam
os melhores IDH-M no ano de 2010.

Área de estudo para determinação da área
de influência socioeconômica direta (AEID)
A área de estudo para determinação da área de influência socioeconômica
direta compreende o município de Paranaguá.

Localização dos núcleos urbanos e rurais, padrões de
assentamento e restrições à ocupação na AEID
O município de Paranaguá tem grande parte de seu território na parcela
aquática da baía de Paranaguá, onde se localizam comunidades litorâneas em
territórios insulares ou continental, cujo acesso se faz exclusivamente por via
aquática. As partes mais a oeste se encontram no contrapé dos morros e
montanhas nas primeiras elevações da Serra do Mar. As partes urbanizadas,
e com maior adensamento demográfico, se encontram na sede municipal e
no distrito de Alexandra. O aumento das demandas por áreas para moradia
provocou o crescimento da ocupação irregular em áreas de proteção natural,
como manguezais e margens de rios e riachos.
O entorno do distrito de Alexandra abriga áreas rurais, onde se desenvolvem
atividades agrícolas com produção e produtividade limitadas. Na área rural
de Alexandra, na localidade conhecida como Rio Das Pedras, se encontra a
unidade para disposição e tratamento de resíduos sólidos. Nesta região, junto
à divisa com Morretes, encontra-se também a área licenciada para instalação
do aterro sanitário municipal.

Quantitativo populacional e taxa de crescimento
Paranaguá, a maior cidade do litoral paranaense, apresentou a mais elevada
taxa anual de crescimento da população no decênio 1970-1980 (2,8% a.a.).
Em 2016, a população de Paranaguá representava cerca de 53% da população
total do litoral paranaense.

Distribuição da população rural e urbana
Em Paranaguá, verifica-se que a urbanização se mostrou mais avançada em
relação aos municípios da região litorânea e em 2010 apresentava cerca de
85% da população em área urbana.
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Conforme se avaliou, as atividades econômicas desenvolvidas em
Paranaguá constituem- se como elementos de atração para os residentes
nos municípios vizinhos ou de outros estados e, mesmo, de outros países.

População economicamente ativa e taxa de ocupação
O município de Paranaguá apresentou um aumento percentual de
aproximadamente 15% no índice de pessoas empregadas, entre 2000 e
2010.

Escolaridade
O percentual de pessoas com 18 anos ou mais de idade, em Paranaguá,
com nível de ensino fundamental completo, em 2010, era o mais elevado
entre os municípios do litoral (59,18%).
Quase 15% das crianças com idade de 5 e 6 anos estavam fora da escola,
segundo o Censo de 2010. Em 2014, com o novo plano de educação, que
determinava que 95% das crianças entre 6 a 14 anos de idade deveriam
concluir o ensino fundamental na idade recomendada, o município de
Paranaguá apresentou 91,81% dos jovens de 11 a 13 anos de idade nos
anos finais do ensino fundamental.
Paranaguá apresentou uma das maiores reduções (60,29%) da taxa de
analfabetismo no período entre 2000 e 2010.

Abandono escolar na AEID
A evasão escolar é consideravelmente maior entre os alunos da rede
estadual. Isto se relaciona à idade mais avançada dos adolescentes que
frequentam os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio.

Índice de criminalidade
Embora Paranaguá apresente o maior número de ocorrências relativas a
homicídio doloso (43, em 2015), é o município da região litorânea com
uma das menores taxas.

Ocorrência de doenças com maior incidência e
prevalência na população da AEID
Quase 30% das causas de internações em Paranaguá estão relacionados à
gravidez, parto e pós-parto. Um fato que chama a atenção em Paranaguá
é a alta taxa de incidência de HIV/AIDS, dengue, zika vírus e chikungunya.

Concentração de renda
O município de Paranaguá apresentou maior concentração de renda, entre
1991 e 2000, aumentando em 5,8% nesse período. No entanto, na década
seguinte, apresentou redução, chegando ao índice de GINI de 0,520.

População na zona de interesse portuário
Áreas residenciais remanescentes na Zona de Interesse Portuário – ZIP
A população residente na zona de interesse portuário vem sendo impactada de forma direta pela operação do Porto de
Paranaguá e a ampliação deste empreendimento poderá intensificar estes impactos. Em razão disso, encontra-se em
curso um processo de relocação de moradias e a transferência da população para outras regiões do município.
Um caso típico dessa situação é a extinção, quase total, do uso residencial do tradicional bairro Dom Pedro II, onde se
localizam os principais cais de atracação do porto de Paranaguá.
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Condições de vida e trabalho na Zona de Interesse Portuário (ZIP)
A ZIP engloba uma área de aproximadamente 700 hectares, na parte norte da cidade de Paranaguá,
banhada pelas águas da baía, onde se encontram as estruturas de atracação de navios e a área do
Porto Organizado de Paranaguá.
Em apenas 20% da área abrangida pela ZIP residia, em 2010,
uma população de 30,7 mil pessoas, em 9,7 mil domicílios, de
17 bairros. Essa quantidade vem se reduzindo a cada ano em
razão das relocações de famílias para atender às demandas de
empreendimentos portuários governamentais ou privados.
Os moradores da Zona de Interesse Portuário são, em grande
parte, aposentados e trabalhadores autônomos, com oito anos de
estudo em média e renda familiar mensal no valor de R$ 2.443,
em média. A maioria possui casa.
Poucos moradores possuem conhecimento sobre o projeto de
ampliação do Porto de Paranaguá, mas em geral, a maioria aprova
a obra ao receber informação sobre a mesma. Mas, a população
encontra-se dividida com relação aos transtornos que a ampliação
do porto pode gerar para suas comunidades.

Área de Estudo para Determinação da Área de Influência
Socioeconômica Indireta (AEII)

Saúde
O total de estabelecimentos de saúde distribuídos nos municípios
da Área de Estudo para a Área de Influência Indireta, com base no
ano de 2015, era de 323 estabelecimentos. Somente o município de Pontal do Paraná não conta
com hospital geral e nem pronto socorro.
O município da AEII com maior número de estabelecimentos de saúde é Paranaguá, com 178
estabelecimentos. Já Guaraqueçaba era o município com menor infraestrutura de saúde, com 5
estabelecimentos.

Educação
Paranaguá foi identificado como o município com maior número de estabelecimentos de ensino,
contando com 133 unidades de educação. Em relação à quantidade de instituições de ensino
superior nos municípios da AEII, em Matinhos, a UFPR oferece 14 cursos de graduação, além de
um programa de mestrado e seis especializações. Em Pontal do Paraná, o Centro de Estudos do
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Segurança pública
Todos os municípios apresentam uma Delegacia de Polícia Civil, porém em Guaraqueçaba
tal delegacia representa todo o aparato de Segurança Pública do município.

Transporte
O sistema rodoviário é o principal sistema de transpor te no Paraná. Atravessando o
estado do Paraná de leste a oeste, a rodovia BR-277 é o principal meio de acesso ao
litoral paranaense.
As ferrovias também são de grande importância no transporte de cargas, já que ligam os
pólos produtores das regiões norte e oeste do estado do Paraná ao porto de Paranaguá.
Vias urbanas - Tanto em Paranaguá, como nos municípios do complexo lagunar
(Antonina, Morretes e Guaraqueçaba) e do complexo balnear (Matinhos, Pontal do
Paraná e Guaratuba) algumas importantes vias urbanas se confundem com rodovias
intermunicipais estaduais e federal. O crescimento populacional e a intensificação das
atividades econômicas têm agravado os problemas relacionados à qualidade de vida das
populações residentes no entorno destas vias, devido aos ruídos, emissão de partículas
na atmosfera, risco de acidentes, além de efeitos negativos sobre a mobilidade urbana.

Energia elétrica
Ao todo, registrava-se em 2015, 163 mil Unidades Consumidoras nos municípios
da AEII. Paranaguá era o município com maior número de UCs ativas com 50,8 mil
unidades consumidoras. A rede de distribuição de energia elétrica é responsabilidade
da Companhia Paranaense de Energia - COPEL.
É possível perceber que o número de domicílios que não possuem energia elétrica é
muito baixo. O município de Paranaguá apresenta a maior quantidade de domicílios sem
energia elétrica, enquanto Morretes apresentava a menor.

Comunicação
Existem 10 emissoras de rádio na região litorânea, sendo que metade delas estão
localizadas em Paranaguá. Todos os municípios possuem Agência dos Correios. Com
relação ao acesso à internet por microcomputadores nos domicílios, Antonina apresenta
a maior relação de microcomputadores com acesso à internet nos domicílios, com
13,31% dos casos.

Abastecimento de água
De acordo com os dados obtidos, a fluoretação (utilização da água de abastecimento
público como veículo para o flúor na prevenção da cárie dentária) é o tratamento de
água mais utilizados nos municípios, sendo que somente Matinhos e Morretes não
fazem o tratamento dessa forma, utilizando o tratamento convencional.
Matinhos é o município da AEII com maior volume diário de água tratada, com 11.232
m³, por meio convencional. Antonina é o único município que não é atendido pela
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), e sim pelo Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Antonina (SAMAE).

Coleta e tratamento de esgoto
É possível verificar que, na área urbana, o município com maior incidência do tipo de
saneamento considerado adequado é Guaratuba, com 87,3% dos domicílios da área
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urbana nesta situação. Além de Guaratuba, Morretes (86,8%) e Matinhos (85,8%)
apresentam situação similar nos domicílios da área urbana.
Em relação à área rural, Paranaguá, Guaratuba e Antonina apresentam as melhores
condições, com mais de 27% dos domicílios na área rural considerados com
saneamento adequado.

Coleta e disposição do lixo
Todos os municípios apresentam serviço de coleta regular de lixo, mas somente em
Morretes e Paranaguá há coleta seletiva de resíduos.

Habitação
Existiam em 2010 aproximadamente 103 mil domicílios na Área de Estudo para
determinação da Área de Influência Indireta, sendo 89,5% deles urbanos. O município
que apresentava o maior percentual de domicílios próprios era Guaraqueçaba.

Área de estudo para determinação da área de
influência direta (AEID)
Saúde
O município de Paranaguá conta com 223 leitos hospitalares, sendo que, destes,
138 estão vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A cidade de Paranaguá
possui 178 estabelecimentos de saúde, com destaque para 4 hospitais que prestam
atendimento para a população local e dos municípios vizinhos.

Educação
O município de Paranaguá conta com 133 estabelecimentos de ensino.

Segurança pública
O município de Paranaguá conta com um aparelho de Segurança Pública maior e
melhor equipado do que os dos municípios da região litorânea, dispondo de Delegacia
de Polícia Federal, Delegacia de Polícia Civil, Batalhão de Policia Militar, Guarda
Municipal, Central de Bombeiros, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente
Vítima de Crimes e outros órgãos.

Transporte
O sistema de transporte é composto por rodovias e ferrovias que ligam o município
ao interior do Paraná e a outros estados. A malha rodoviária é o principal sistema de
transporte de cargas dos portos do Paraná. Com 730km de extensão, a BR-277 é a
principal via rodoviária do estado.

Vias urbanas
Segundo informações do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pela Prefeitura de
Paranaguá (2016), a cidade apresenta duas principais rotas de deslocamentos: a
Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e a Avenida Roque Vernalha. Estas duas vias
apresentam um alargamento padrão e mão dupla, lombadas e boa sinalização.

Energia elétrica
O município de Paranaguá tem, aproximadamente 88% de consumidores residenciais,
enquanto 8,41% são unidades comerciais e apenas 0,80% são unidades industriais.
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Comunicação
Ao todo, são 9 emissoras de televisão, sendo uma analógica e o restante digital. Além de 3 jornais
impresso que também possuem também página de acesso na internet.

Abastecimento de água
No município de Paranaguá, o abastecimento de água é de responsabilidade da Paranaguá Saneamento.
Em termos de volume de água tratada, foram registrados 3.397 m³ diários no município.

Coleta e tratamento de esgoto
Paranaguá registrava, em 2015, cerca de 17.959 ligações de esgoto ativas no município, o que
representa uma cobertura de 72,29% na coleta de esgoto. O município possui 4 estações de
tratamento de esgoto administradas pela CAB Águas de Paranaguá.

Coleta e disposição do lixo
O local histórico utilizado para disposição de resíduos, conhecido como “Lixão do Imbocuí”, apresenta
sérios problemas relativos à degradação ambiental e à aglomeração humana subnormal. Em razão
disso, a municipalidade vem tentando a construção de um aterro sanitário na localidade conhecida
como Rio das Pedras, junto à divisa com o município de Antonina. A área destinada ao novo aterro foi
objeto de estudo ambiental e o empreendimento obteve a licença para instalação há três anos.

Fluxos e Redes de Transporte
A operação do Porto de Paranaguá depende de um conjunto de vias, terrestres e aquáticas, para o
seu funcionamento.

Rede de transporte terrestre
As vias terrestres para acesso ao Porto de Paranaguá interagem de forma estreita com a cidade,
pois várias delas atravessam bairros urbanos. Mesmo nas áreas localizadas no perímetro do Porto
Organizado há vias públicas, algumas das quais com funções quase que inteiramente exclusivas à
operação portuária, como é o caso da Avenida Portuária localizada a menos de 200 metros dos cais
de atracação.
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Além das rodovias e avenidas, o Porto Organizado de Paranaguá também é acessado por ferrovia.

Sistema aquaviário
Assim como os sistemas rodoviário e viário urbano se entrelaçam com a cidade, situação
semelhante acontece com o sistema aquaviário, que compartilha vias aquáticas com embarcações
de diversos tamanhos e funções.

Atividade Pesqueira
Os dados revelam a pouca importância da pesca extrativista marinha no Paraná, em termos de
sua contribuição à produção nacional e, por extensão, ao atendimento das próprias demandas
estaduais.

Principais manifestações culturais
As comunidades pesqueiras de Paranaguá conservam, em suas tradições, atenção às datas
religiosas católicas relativas à festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora do Rocio
e Nossa Senhora do Rosário. Porém, a festa do pescador, realizada no mês de julho, e a festa da
tainha são eventos que contam com bastante adesão.
Cabe destacar os festejos relacionados à Bandeira do Divino Espírito Santo, que estão associados à
cultura do Fandango Caiçara, que reflete uma manifestação cultural que tem o Complexo Estuarino
de Paranaguá, como local exclusivo de sua expressão.

As organizações da sociedade civil de Paranaguá
Forma de organização da sociedade civil de Paranaguá
A maioria das organizações sociais localizadas em Paranaguá são associações privadas e o
segundo maior grupo refere-se a associações religiosas. A expectativa da OSC’s de Paranaguá em
relação a ampliação do Porto é, em geral, favorável.

Comunidades Tradicionais
No município de Guaraqueçaba, a aproximadamente 45 quilômetros do empreendimento,
encontram-se as comunidades Batuva e Rio Verde, certificadas pelo Instituto Cultural Palmares
como remanescentes de quilombos. As comunidades indígenas existentes no entorno da área do
empreendimento são os M’ Byá Guarani Kuaray Oguatá, Morro das Pacas, Sambaqui e Cotinga.
Destas, apenas as comunidades abrigadas pela terra indígena Cotinga se encontram na área de
estudo para determinação da área de influência direta.

CRQ Rio Verde - esta comunidade é composta por cerca de 60 famílias, onde grande parte do

grupo possui grau de parentesco com a comunidade vizinha, Batuva. A agricultura desenvolvida
na comunidade é voltada à subsistência, baseada nos cultivos de banana, mandioca, feijão, arroz,
palmito, pupunha e inhame, e alguns detêm pequenas criações de aves e produzem o mel de
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abelha nativa da região.

CRQ Batuva

- é vizinha da CRQ Rio Verde. A comunidade tinha, na ocasião da pesquisa,
aproximadamente 200 habitantes, distribuídos em 8 famílias. Quanto à estrutura de serviços, havia
uma escola de 1º ao 5º ano, um mercado pequeno, um telefone público, uma igreja, água encanada e
distribuição de energia elétrica. A produção era baseada no cultivo de banana, mandioca, feijão, arroz,
palmito, pupunha e inhame, bem como em pequenas criações de aves.

Comunidades remanescentes de quilombolas (CRQ)
A região em que se inserem estas comunidades está localizada na APA de Guaraqueçaba, que abrange
todo o município de Guaraqueçaba, parte de Antonina, Paranaguá e Campina Grande do Sul, em um
total de 282,4 mil hectares.

Patrimônio material
A cidade mais antiga do Paraná guarda na sua arquitetura urbana, prédios e monumentos históricos
a história viva do seu período de colonização. O Centro antigo, como ainda é denominado, possui
paisagem própria, formado por ruas estreitas e sinuosas, além da rua da Praia, que se estendem até
a margem do rio Itiberê.

Patrimônio Imaterial
Fandango caiçara
O Fandango se expressa popularmente de duas formas:
1) nos eventos religiosos, em louvor ao Divino Espírito Santo; e
2) nas festas populares, como nos bailes de fandango.
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Os habitantes das áreas próximas ao mar, nas baías
ou na orla oceânica são os agentes que se dedicam
tradicionalmente ao fandango caiçara.

Língua guarani Mbya
O Mbya é uma das três variedades modernas da
Língua Guarani, da família Tupiguarani, tronco
linguístico Tupi.

TAVA lugar de referência para o povo
guarani
O bem imaterial Tava, Lugar de Referência para o
Povo Guarani, para os Guarani-Mbyá, é um local
onde viveram seus antepassados, que construíram
estruturas em pedra, que contém os “corpos” dos
ancestrais que se transformaram em imortais.

Festas tradicionais
Festa da Nossa Senhora do Rocio - é uma das
maiores festividades religiosas do litoral paranaense.
A devoção a Nossa Senhora do Rocio data desde o
início da formação do povoado, em 1686.
Festa da Tainha - é realizada há mais de trinta anos
no município de Paranaguá, nos meses de julho, em
comemoração ao mês do pescador. É organizada
pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, através
da Fundação Municipal de Turismo (FUMTUR)
e Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
(SEMAPA). No evento, pescadores das comunidades
localizadas na baia de Paranaguá vendem pratos
típicos, sendo a tainha recheada e defumada o
principal atrativo.
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Cenário de Planejamento do Empreendimento
S01 – Expectativa entre a população local com relação a alterações da sua qualidade de vida
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, Imediato, Reversível e Local. Possui significância Moderada

Cenário de Implantação do Empreendimento

Impactos do Meio Físico
F01 - Alteração da qualidade do ar devido ao incremento das emissões atmosféricas na área de
implantação e vias de acesso

1-Píer T, 2- Píer F e 4- Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, Reversível e Local. Possui significância Baixa.
3- Complexo Náutico
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, Reversível e Local. Possui significância Moderada.
F02 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração na área de implantação e ao longo das vias de acesso (período
diurno)
3- Complexo Náutico, 1-Píer T, 2- Píer F e 4- Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, Reversível e Local. Possui significância Moderada.

F03 - Ocorrência de processos erosivos (superficiais e fluviais) -

impacto referente à realização de dragagem

3- Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L.
1) Nos empreendimentos em água, serão necessárias atividades de dragagem, de modo a efetivar as suas
implantações, promovendo modificações dos padrões de erosão e sedimentação na área. Dessa forma, em
decorrência destes fatores, ocorrerá o rebaixamento do nível de base do estuário, e, consequentemente, dos
corpos hídricos que drenam para o mesmo, o que poderá gerar ou potencializar a ocorrência de processos erosivos
(superficiais e fluviais), sobretudo nos terços inferior e médio das bacias hidrográficas que drenam para a ADA do
empreendimento.
2) Nos empreendimentos em terra, a implantação das estruturas do Complexo Náutico, bem como a instalação
do canteiro de obras que atenderá a todos os empreendimentos, tornará exposto o solo a partir da supressão
vegetal e limpeza da superfície com realização de terraplanagem. Esta exposição poderá ocasionar a deflagração de
processos erosivos, notadamente sulcos na superfície do terreno.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, Imediato, irreversível e regional. Possui significância Alta.

F04 - Assoreamento de corpos hídricos

3- Complexo Náutico, 1-Píer T, 2- Píer F e 4- Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, Imediato, irreversível e local. Possui significância Alta.

F05 - Alterações em Ambientes Hidromórficos -

impacto referente à realização de dragagem

3- Complexo Náutico.
Para a implantação das estruturas do empreendimento do Complexo Náutico, bem como da instalação do canteiro de
obras que atenderá a todos os empreendimentos, serão necessárias atividades de escavação e terraplanagem que
impõem modificações definitivas ao relevo local, interferindo diretamente nas dinâmicas de infiltração, escoamento
e recarga aquífera.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, Imediato, irreversível e local. Possui significância Moderada.
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F06 - Contaminação do solo

3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, Imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

F07- Ocorrência de alagamentos

3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, reversível e local. Possui significância Muito Baixa.

F08 - Alteração da qualidade das águas estuarinas superficiais-

impacto referente à realização de dragagem

1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
A dragagem de aprofundamento para a execução dos Píeres localizados na água (Terminais T, F e L) também
implicará em movimentação do sedimento depositado no fundo da baía de Paranaguá. Esta movimentação pode
ocasionar a alteração da qualidade da água local.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, reversível e local. Possui significância Baixa.
3 - Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

F09 - Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas

3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, Imediato, reversível e regional. Possui significância Moderada.

F10 - Formação de pluma de sedimentos-

impacto referente à realização de dragagem

3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L, 1 – Píer T e 2 – Píer F .
Para a implantação de todos os empreendimentos, tanto píeres como Complexo Náutico, está previsto o processo
de dragagem para aprofundamento (canais de acesso e bacias de evolução), assim espera-se a formação de
plumas de sedimentos.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, reversível e regional. Possui significância Moderada.

F11 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no transporte de sedimentos de dragagem

impacto referente à realização

3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Dentre as consequências diretas das dragagens necessárias para implantação das estruturas estão a alteração da
morfologia do fundo da baía e as alterações no regime hidrodinâmico causadas pelas estruturas de sustentação
dos píeres.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, longo prazo, irreversível e regional. Possui significância
Muito Alta.
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Impactos do Meio Biótico
B01 - Redução da Abundância e Diversidade de Espécies Vegetacionais

3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, Imediato, irreversível e local. Possui significância Moderada.

B02 - Redução dos habitats da avifauna (mangue e bancos arenosos e lamacentos)
3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, Imediato, irreversível e local.

B03 - Afugentamento da fauna terrestre

Perereca de vidro (Hyalinobatrachium sp)

3 – Complexo Náutico, 2- Píer F e 4-Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, Imediato, irreversível e local.

B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em especial a avifauna

3 – Complexo Náutico; 2 – Píer F e 4- Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, provisório, Imediato, reversível e local.

B05 - Redução de habitats, abundância e diversidade da macrofauna bentônica -

impacto referente à realização

de dragagem

2 – Píer F, 1 – Píer T e 4 – Píer L e 3 – Complexo Náutico.
A instalação das estruturas dos píeres T, F e L, serão responsáveis pela retirada de áreas do leito estuarino habitadas
por organismos bentônicos. Uma área deaproximadamente 3.332.507,81 m² em frente aos píeres F, T e L será dragada
e estas atividades provocarão distúrbios físicos associados à remoção e à realocação de sedimentos com consequente
destruição de habitats bentônicos.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, Imediato, irreversível e local.

B06 - Perturbação na comunidade da biota aquática - atividades de dragagem

2 – Píer F, 1 – Píer T, 4 – Píer L e 3 - Complexo Náutico.
A partir do aumento da turbidez da água pelas atividades de dragagem e terraplanagem pode haver a perturbação na
comunidade da biota aquática.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, provisório, Imediato, reversível e local.

B07 - Perturbação sonora sobre os cetáceos e fauna nectônica - atividades de dragagem

2 – Píer F, 1 – Píer T, 4 – Píer L e 3 - Complexo Náutico.
Os ruídos subaquáticos provenientes de algumas atividades a serem realizadas na ampliação do Porto de Paranaguá
como dragagem e a fundação para estaqueamento das estruturas dos píeres podem causar perturbação sonora a
comunidade nectônica, em especial aos cetáceos.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, Imediato, reversível e local. Possui significância Baixa.
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Impactos do Meio Socioeconômico
S02 - Incômodos à população

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, Imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

S03 - Aumento na oferta de empregos

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, direto, provisório, Imediato, reversível e regional. Possui significância Moderada.

S04 - Dinamização da economia local e regional

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, indireto, permanente, médio prazo, reversível e regional. Possui significância Muito
Alta.

S05 - Aumento da pressão sobre serviços públicos

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, longo prazo, reversível e regional. Possui significância Muito Alta.

S06 - Aumento de acidentes de trânsito

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, provisório, imediato, reversível e local. Possui significância Baixa.

S07 - Interferência em comunidades tradicionais e patrimônio arqueológico

Conforme o diagnóstico socioeconômico e sociocultural realizado para o presente estudo, as comunidades tradicionais
que sofrem influência direta ou indireta destes empreendimentos são representadas por quilombolas, indígenas e
caiçaras.
Os principais impactos e riscos a que estão expostas estas comunidades tradicionais, em função da atividade portuária,
se relacionam à atividade pesqueira.

S08 – Comprometimento da atividade pesqueira

3- Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, imediato, reversível e regional. Possui significância Moderada.

S09 –Bloqueio temporário de navegação

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, imediato, reversível e regional. Possui significância Moderada.

Cenário de Operação do Empreendimento

Impactos do Meio Físico
F12- Alteração da qualidade do ar devido ao Incremento das emissões atmosféricas

3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L, 1 – Píer T, 2 – Píer F
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

F13 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração na área de operação e vias de acesso

1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L e 3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e municipal. Possui significância Moderada.
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F14 - Assoreamento de corpos hídricos

3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, imediato, irreversível e local. Possui significância Moderada.

F15 - Contaminação do solo

3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

F16 – Alteração na qualidade das águas estuarinas superficiais - atividades de dragagem

Vários fatores contribuem para este impacto de formas diferentes para cada um dos terminais: dragagem de manutenção,
risco de vazamento de carga e/ou fluidos de embarcações, geração de resíduos sólidos durante a operação e geração de
águas pluviais.
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, imediato, reversível e local. Possui significância Baixa.
3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, imediato, reversível e local. Possui significância Muito Baixa.

F17 - Incremento no consumo atual de água

3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, irreversível e municipal. Possui significância Alta.

F18 - Alteração da qualidade das águas subterrâneas

3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permente, imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

F19 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no transporte de sedimentos -

impacto referente à realização de

dragagem

3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Durante a operação dos empreendimentos serão necessárias dragagens de manutenção dos canais de acesso e bacias
de evolução, as quais podem alterar localmente o regime hidrodinâmico.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, longo prazo, irreversível e regional. Possui significância Muito Alta.

F20 - Formação de pluma de sedimentos -

impacto referente à realização de dragagem

3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L, 1 – Píer T e 2 – Píer F
O revolvimento dos sedimentos de fundo pela realização da dragagem de manutenção pode vir a provocar a formação de
pluma de sedimentos em suspensão e, consequentemente, o aumento da turbidez d’água.
Trata-se de um impacto negativo, direto, provisório, imediato, reversível e regional. Possui significância Moderada.

F21 - Mudanças nas margens do estuário (linha de costa), nos sedimentos de fundo e na batimetria referente à realização de dragagem

impacto

3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Eventuais alterações nas correntes podem alterar os padrões de erosão e sedimentação da área de influência. Em função
da retirada de material através da dragagem é possível que haja alteração do tipo de sedimento predominante no fundo
das áreas de interesse.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, médio prazo, irreversível e regional. Possui significância Muito Alta.

F22 - Ondas causadas por embarcações

3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Trata-se de um impacto negativo, indireto, provisório, imediato,
reversível e local. Possui significância Muito Baixa.
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Impactos do Meio Biótico
B08 – Proliferação da fauna sinantrópica (Animais que se adaptaram a viver junto ao homem)

2 – Píer F e 1 – Píer T.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, longo prazo, reversível e local. Possui significância Moderada.

B09 - Introdução de espécies invasoras

1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L e 3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, médio prazo, reversível e regional. Possui significância Alta.

B10 - Aumento da diversidade e abundância de organismos bentônicos em substratos consolidados
e nectônicos

2 – Píer F, 1 – Píer T e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, indireto, permanente, médio prazo, reversível e
regional. Possui significância Moderada.

B11 - Perturbação sobre a fauna nectônica, cetáceos e quelônios

3- Complexo Náutico, 2 – Píer F, 1 – Píer T e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, médio prazo, reversível e
local. Possui significância Moderada.

B12- Afugentamento da avifauna

3- Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, médio prazo, irreversível e
local. Possui significância Muito Alta.

Impactos do Meio Socioeconômico
S10 - Incômodos à população

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Trata-se de um impacto negativo, indireto, permanente, imediato, reversível e local. Possui significância Moderada.

S11 - Aumento na oferta de empregos

3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, direto, permanente, imediato, reversível e regional. Possui significância Alta.

S12 - Dinamização da economia local e regional

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, direto, permanente, imediato,
reversível e regional. Possui significância Alta.

S13 - Alteração nas receitas municipais

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Trata-se de um impacto positivo, direto, permanente, imediato,
reversível e local. Possui significância Moderada.

S14 - Aumento da pressão sobre serviços públicos

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, médio prazo, reversível e local. Possui significância Alta.

66

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

S15 - Alteração na dinâmica da atividade turística

3- Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, indireto, permanente, imediato, reversível e regional. Possui
significância Alta.

S16 - Melhoria na capacidade de supor te ao comércio exterior brasileiro

1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto positivo, direto, permanente, imediato, reversível e regional. Possui
significância Alta.

S17 - Perturbações aos usuários do sistema aquaviário

3- Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e local. Possui
significância Moderada.

S18 - Aumento do risco de acidentes rodoviários/ferroviários

1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e local. Possui
significância Moderada.

S19 - Interferência no sistema viário regional

1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e regional. Possui
significância Alta.

S20 - Interferência na atividade pesqueira

1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, irreversível e local. Possui
significância Alta.

S21 - Alteração da paisagem

1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e regional. Possui
significância Moderada.
3 – Complexo Náutico.
Trata-se de um impacto negativo, direto, permanente, imediato, reversível e regional. Possui
significância Alta.
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ANÁLISE DE RISCO
AMBIENTAL
O mau funcionamento dos sistemas previstos para a expansão do Porto de Paranaguá, durante a
fase de implantação ou operação, pode gerar consequências mais graves do que as previstas para a
operação normal do empreendimento. Acidentes, falhas operacionais, catástrofes naturais dentre outras
ocorrências, podem gerar situações que afetem as áreas de influência previamente identificadas.

Área de influência
Para elaboração destas áreas de influencia foram considerados, dentre outros, os estudos referentes
aos corpos hídricos presentes na região, as áreas povoadas no entorno do empreendimento, as áreas
ambientalmente sensíveis ou protegidas e as atividades econômicas e/ou extrativistas que podem ser
afetadas em caso de acidente no empreendimento.
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Metodologia
Para permitir a definição de ações para o tratamento de ocorrências potencialmente danosas, é essencial
identificar tais eventos e avaliar os cenários que deles se desdobram. Tão importante quanto identificar
tais cenários é ser capaz de qualificar sua probabilidade de ocorrência (frequência) bem como estimar a
extensão de seus impactos (severidade) sobre o meio ambiente e comunidades externas.
Para identificar e qualificar tais fatores potencialmente presentes nas fases de implantação (Canteiros de
Obras e Infraestruturas de Apoio; Efluentes Líquidos; Áreas de Frente de Obras; Atividades com manipulação
de produtos perigosos, entre outras atividades) e operação (Terminal de Grãos, Píer em F, Píer em L,
complexo Náutico, manipulação de produtos perigosos, dentre outras atividades) do empreendimento,
foi elaborada análise de risco ambiental, com base em metodologia reconhecida, denominada Análise
Preliminar de Perigos – APP, atendendo aos critérios estabelecidos no termo de referência.
A análise considerou os riscos ao meio ambiente, tantos os naturais (tempestades, raios, inundações,
escorregamentos, assoreamento entre outros) quanto os tecnológicos agudos (explosões, vazamentos,
dentre outros) e crônicos (liberação de metais durante a dragagem ou introdução de espécies exóticas pela
água de lastro ou por bio-incrustração) que possam causar impactos ao meio ambiente ou à comunidade
externa.
O método de análise empregado classifica o perigo através do cruzamento das avaliações da provável
frequência de ocorrência do evento com a severidade da sua consequência. A classificação é definida
segundo a matriz apresentada o resumo da classificação de riscos.

Categorias de frequência de ocorrência dos perigos identificados
CATEGORIA DENOMINAÇÃO

FREQUÊNCIA
ANUAL

A

Remota

f < 10

B

Improvável

10-3 < f < 10-2

C

Provável

10-2<f<10-1

D

Frequente

f>10-1

DESCRIÇÃO
Não é esperado ocorrer durante a instalação do
empreendimento
Esperado ocorrer até uma vez durante a instalação
do empreendimento
Esperado ocorrer algumas vezes durante a
instalação do empreendimento
Esperado ocorrer várias vezes durante a instalação
do empreendimento
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Categorias de severidade dos perigos identificados
CATEGORIA DENOMINAÇÃO

A

Baixa

B

Média

C

Alta

D

Catastrófica

DESCRIÇÃO
Contaminação junto à fonte do vazamento, restrito ou
nas imediações da instalação raio de 50 m), volume
inferior a 200 litros (um tambor), degradação natural ou
limpeza manual local de substrato (material absorvente).
É esperada, no máximo, a ocorrência de pequenos acidentes que
resultem em atendimento de primeiros socorros em funcionários,
prestadores de serviço ou membros da comunidade externa.
Contaminação se espalha mas permanece no interior da instalação ou
nas suas imediações (raio de 100 a 1000 m), volume de 200 a 1000
litros, degradação natural ou limpeza manual local (material absorvente).
Lesões leves e/ou
incômodo respiratório em funcionários,
prestadores de serviço ou em membros da comunidade externa
Contaminação espalha-se afastando-se da fonte do vazamento,
atingindo áreas externas à instalação e/ou raio maior a 1000 m, volumes
de mil a 8 mil litros, necessidade de realizar operação de contenção
e recolhimento mecânico e manual e limpeza das áreas afetadas.
Lesões de gravidade moderada em funcionários, prestadores de
serviço ou em membros da comunidade; Exige ações corretivas
imediatas para evitar seu desdobramento em catástrofe.

Matriz de Riscos

Fonte: Termo de referência
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Resumo da Matriz de Riscos
Severidade
A-Baixa
B-Média
C-Alta
D-Catastrófica

Frequência

Risco

A-Remota
B-Improvável
C-Provável
D-Frequente

1-Baixo
2-Moderado
3-Sério
4-Crítico

Análise de Risco Ambiental – Fase de Implantação
Com base no levantamento dos riscos identificados e qualificados pela Análise Preliminar
de Perigo, podemos afirmar que 70% dos perigos ambientais estão acima das expectativas
de controle, distribuídos de forma que 54% dos perigos foram classificados como sério e
16% como críticos, vide a relação dos resultados da Matriz de Risco da APP.

Relação dos resultados da matriz de risco

Após a constatação dos perigos ambientais acima da linha divisoria ideal da matriz de
risco, foi feita uma relação da distribuição dos impactos ambientais em danosos ao
ecossistema e danosos a comunidade local, conforme pode ser observado no gráfico.

Relação dos Resultados
da Matriz de Risco

Distribuições dos Impactos
Ambientais

16%

Crítico

45%

6%

54%

Baixo

Sério

55%
24%

Moderado

Impactos
relacionados à
comunidade local

Impactos
relacionados ao
ecossistema
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Distribuição dos Impactos Ambientais

No gráfico constata-se que mais de 50% dos impactos ambientas estão
diretamente ligados a alteração da qualidade da fauna e flora local. Desta
forma, para garantir a preservação da qualidade ambiental devem ser seguidas
as medidas preventivas / mitigadoras indicadas nas tabelas da análise de
risco, relacionadas a cada um dos perigos identificados.
Cabe ressaltar que devido aos riscos presentes na fase de instalação, devese trabalhar de forma efetiva nos mecanismos de detecção
dos perigos, mitigando possíveis efeitos danosos ao
ecossistema e à comunidade local.

Relação dos Resultados
da Matriz de Risco

Crítico

Análise de Risco Ambiental – Fase
de Operação do Empreendimento

Para melhor ilustrar as operações realizadas no porto, foi
evidenciada a necessidade de dividir os resultados em duas
etapas, uma em Operação do Píer T, F, L, Complexo Náutico
e outra nas operações do canteiro de obra.
Fazendo uma análise dos resultados obtidas da Análise
Preliminar de Perigo – APP referente ao píer T, F, L e
Complexo Náutico, podemos afirmar que 75% dos perigos
ambientais estão acima das expectativas de controle,
distribuídos em 65% dos perigos como sério e 10% como
crítico, vide a relação dos resultados da Matriz de Risco da
APP –Gráfico 10.3.

2% Baixo

10%

65%
Sério

23%

Moderado

Operação píer T, F, L e Complexo Náutico
Após a constatação dos perigos ambientais acima da linha divisora ideal da
matriz de risco, foi feita uma relação da distribuição dos impactos ambientais
em danosos ao ecossistema e danosos a comunidade local, conforme pode
ser observado no gráfico.
Gráfico 10.4 – Distribuição dos impactos Ambientais da Operação píer T, F,
Le

Distribuições dos
Impactos Ambientais

Complexo Náutico
O gráfico indica que mais de 50% dos impactos ambientas
estão diretamente ligados à alteração da qualidade da fauna
e flora local. Logo, para garantir a preservação da qualidade
ambiental, deve-se seguir indubitavelmente as medidas
preventivas / mitigadoras presentes na APP, mesmo ela
não garantindo a redução dos níveis de riscos e uma
confiabilidade de ausência de acidentes ambientais.
Sendo assim, devido ao elevado risco do empreendimento
na fase de operação, deve-se trabalhar de forma efetiva nos
mecanismos de detecções, monitoramento e prevenção
dos perigos, mitigando possíveis impactos sobre o
meio ambiente, assim como danos ao ecossistema e à
comunidade local.
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Os programas ambientais propostos, quando da avaliação dos impactos decorrentes da implantação e
operação do empreendimento, deverão possibilitar a adequada inserção do empreendimento na região,
tendo como meta causar o mínimo possível de impactos socioambientais.
Nesse contexto, faz-se necessário executar um Plano de Gestão Ambiental que garanta a execução dos
programas ambientais propostos e aprovados pelo IBAMA.

Programas Ambientais
Programa de Gestão Ambiental (PGA) - corresponde ao sistema de coordenação central, que
realizará o acompanhamento e gerenciamento de todos os programas integrantes do Plano de Controle
Ambiental.
Programa de Auditoria Ambiental - tem como objetivo avaliar o desempenho dos programas
e planos ambientais, das medidas de controle implantadas durante a fase de implantação e operação do
empreendimento, tendo em vista o cumprimento da legislação vigente, das normas e dos preceitos do
licenciamento ambiental.

Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas - O objetivo desse Programa é

conhecer, controlar, monitorar e reduzir as fontes de emissões atmosféricas para atender aos padrões de
qualidade do ar e os limites de emissão preconizados pela legislação.

Programa de Gerenciamento de Emissões de Ruídos - O objetivo deste Programa é

monitorar e propor ações para diminuir as emissões sonoras decorrentes das diversas atividades do
empreendimento.

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água - Este Programa tem por objetivo

detectar, através de análises periódicas, possíveis alterações nos parâmetros de qualidade da água na
área situada no entorno do empreendimento.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) - Este Programa tem por

objetivo minimizar a geração de resíduos sólidos na fonte, adequar a separação, controlar e reduzir riscos
ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final.

Programa de Gerenciamento de Efluentes - Este Programa tem como objetivo analisar as

fontes de geração e caracterização dos efluentes, atendendo aos requisitos legais e verificando alternativas
para sua gestão.

Programa de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos - Este Programa tem por

objetivo verificar alterações nos parâmetros físico-químicos dos sedimentos da área de influência do
empreendimento. Seu foco será avaliar alterações do sedimento do leito marinho.

Programas Complementares de Monitoramento Durante as Obras de Dragagem
- O Programa Complementar de Monitoramento durante as Obras de Dragagem é subdividido em três
subprogramas:

1. Subprograma de Monitoramento da Qualidade das Águas Durante as Obras de Dragagem - tem por
objetivo detectar, possíveis alterações nos parâmetros de qualidade da água, provocadas pelas atividades
de dragagem.
2. Subprograma de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos Durante as Obras de Dragagem - tem
por objetivo o monitoramento dos parâmetros físico-químicos e dos sedimentos dos leitos marinhos
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resultantes das obras de dragagem.
3. Subprograma de Monitoramento do Volume Dragado - tem por objetivo monitorar as
configurações do leito marinho nos períodos pré e pós dragagem.

Programa de Monitoramento de Linha de Costa - tem como principal objetivo
observar as alterações na linha de costa
e verificar quais as possíveis influências
dos empreendimentos nas margens do
estuário.

Programa de Monitoramento
do Aquífero Freático - Este

programa tem por objetivo a manutenção
da qualidade da água subterrânea e
as condições de fluxo adequadas no
aquífero freático na área de influência do
empreendimento.

Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos -

Este
Programa tem por objetivo evitar e controlar o desenvolvimento de processos erosivos da ADA
do empreendimento.

Programa de Gerenciamento de Tráfego - tem por objetivo acompanhar as obras de

infraestrutura e realizar estudos, cujos resultados ajudem na diminuição dos impactos do tráfego
de veículos pesados nas áreas urbanas de Paranaguá.

Programa de Acompanhamento da Supressão da Vegetação – o seu objetivo

é monitorar todo processo de corte, com o objetivo de demarcar os limites da área de supressão,
divulgando entre os trabalhadores envolvidos a importância de limitar a retirada da vegetação,
além de conduzir a identificação de espécies vegetais nativas adequadas ou de maior interesse
ambiental/paisagístico. Este programa também irá fiscalizar o procedimento de corte gradual
da vegetação, minimizando os impactos sobre a fauna e evitando processos erosivos no solo.
Subprograma de Afugentamento, Resgate e Destinação da Flora e da Fauna Terrestre - tem
como objetivo estabelecer estratégias e metodologias para manejo de fauna na Área Diretamente
Afetada – ADA do referido empreendimento.

Programa de Monitoramento do Nível de Degradação dos Ecossistemas
Costeiros:
Manguezais - visa acompanhar os processos naturais e de origem humana que atuam sobre os
manguezais.

Programa de Monitoramento da Avifauna de Manguezal e de Bancos
Arenosos - tem como objetivo identificar e quantificar as espécies de aves aquáticas (marinhas
e as que geralmente são associadas a zonas úmidas), em pontos amostrais representativos dos
bancos lamacentos e do manguezal do entorno das obras de ampliação do Porto de Paranaguá.

Programa de Monitoramento da Biota Aquática

- tem como objetivo o
monitoramento da biota aquática das áreas de influência das obras de ampliação do Porto de
Paranaguá, para verificar e dimensionar as eventuais alterações ambientais decorrentes da sua
implantação e operação.
Subprograma de Monitoramento da Macrofauna Bentônica de Fundos Inconsolidados e de
Fundos Consolidados do Complexo Estuarino de Paranaguá - tem como objetivo caracterizar
a estrutura da comunidade bentônica (região do ambiente marinho, situada próxima do fundo
oceânico) para verificar, dimensionar e acompanhar as alterações ambientais decorrentes da
fase de ampliação e posterior operação do empreendimento.
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Subprograma de Monitoramento das Comunidades Planctônicas (organismos que flutuam
na água, conduzidos pelas correntes) - tem como objetivo avaliar a estrutura populacional e
composição destas comunidades nas áreas de influência das obras de ampliação do Porto de
Paranaguá.
Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Carcinofauna - tem o intuito de investigar a
composição da ictiofauna e carcinofauna presente na área de influência das obras de ampliação do
Porto de Paranaguá para acompanhar as transformações em decorrência da interferência direta das
obras de ampliação e operação do empreendimento.

Programa de Monitoramento dos Cetáceos -

Este programa tem como objetivo
realizar o monitoramento de cetáceos da área de influência direta do projeto de ampliação do Porto
de Paranaguá, para conhecer de maneira mais profunda as populações que ali habitam, além de
identificar eventuais alterações ambientais.
Subprograma de Monitoramento dos Ruídos Subaquáticos - tem como objetivo realizar
levantamentos para verificar os níveis de ruídos subaquáticos da área influência do empreendimento
e verificar possíveis mudanças no comportamento dos animais por conta deste impacto.

Programa de Monitoramento da Água de Lastro dos Navios em Operação
possui o objetivo dar continuidade às análises de risco sobre a introdução de espécies invasoras já
realizadas pelo Porto de Paranaguá. Para tal, serão seguidas duas linhas de ação: a continuação das
amostragens de água de lastro e do monitoramento de bioincrustação.

Plano de Controle de Proliferação de Vetores - tem o objetivo de reduzir e controlar
a população de aves (em especial pombos) e roedores, através técnicas de manejo integrado e
medidas de controle.

Programa de Cadastro Único e Monitoramento dos Processos de
Transferência de População da ZIP - possibilitará a identificação, negociação e resolução

do problema tratando caso a caso, considerando as particularidades e distinções de cada ocupação.

Programa de Comunicação Social - tem por objetivo estabelecer um canal contínuo de

comunicação entre o empreendedor (APPA) e a sociedade, em especial as comunidades diretamente
afetadas pelo empreendimento. O programa pode contribuir para minimizar impactos, como a
expectativa da população em relação a alterações da sua qualidade de vida e evitar processos
migratórios.
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Programa de Capacitação de Mão de Obra e Fornecedores Locais - O programa propõe

ações específicas para elevar a empregabilidade de trabalhadores residentes em Paranaguá e região, através
de processos de capacitação da mão de obra para atuar, tanto na etapa de implantação quanto de operação.
No mesmo sentido, há em Paranaguá uma gama de empreendedores que podem ser fornecedores de bens e
serviços para as atividades de construção civil e para o atendimento das demandas portuárias e do Complexo
Náutico na fase de operação.

Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências - O presente programa possui os
seguintes objetivos principais:

• Identificar, analisar e avaliar os potenciais riscos ao meio ambiente, segurança dos colaboradores, segurança
ao patrimônio e a imagem, decorrentes das atividades portuárias e das obras de expansão do Porto de
Paranaguá;
• Minimizar os impactos ambientais e também evitar e minimizar eventuais danos ao patrimônio, oriundas das
situações emergenciais ocorridas durante as fases de operação dos terminais e Complexo Náutico, bem como
no canteiro e frentes de obras;
• Preservar a integridade física dos colaboradores das empreiteiras e colaboradores ligados diretamente com
as operações portuárias;
• Proporcionar atividades de treinamento e simulações específicas, a partir   da identificação de cenários
emergenciais;
• Efetivar a integração da(s) empreiteira(s) que irão atuar nas obras de expansão do Porto de Paranaguá, na
fase de implantação, bem como dos operadores dos terminais e Complexo Náutico na fase de operação, quanto
a gestão de riscos e procedimentos emergenciais para que impactos ao meio ambiente sejam minimizados.

Medidas Mitigadoras
Medidas Mitigadoras para Impactos do Meio Físico e Meio Biótico
• Execução de manutenção preventiva nas máquinas, equipamentos e veículos;
• Umedecer as vias internas e áreas descobertas no canteiro de obras;
• Implantar adequadamente o sistema de captação e drenagem de águas pluviais, com base em área a ser
drenada e a vazão a ser atendida;
• Implantação de medidas de controle que evitem acidentes;
• Realizar adequadamente o procedimento da dragagem e o extravasamento da cisterna;
• A operação da draga e das atividades de estaqueamento deve ser acompanhada para avaliar a presença de
cetáceos na área das obras.
• Aperfeiçoar o gerenciamento da água de lastro dos navios que atracarão no Porto de Paranaguá;
• Adoção de um sistema de limpeza no entorno das correias transportadoras.

Medidas Mitigadoras para Impactos do Meio Socioeconômico
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•

Avaliação e análise do monitoramento da atividade pesqueira;

•

Controle de desmobilização de mão de obra
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Medidas Compensatórias
Medidas Compensatórias para Impactos do Meio Físico e Biótico
• Compensação pelo uso de Área de Preservação Permanente (APP)
• Compensação pela supressão de vegetação de Mata Atlântica

Medidas Compensatórias para Impactos do Meio Socioeconômico
• Compensação relacionada à atividade pesqueira
• Compensação da Alteração  na Paisagem

Medidas de Valorização dos Impactos Positivos
• Apoio e Fomento ao Turismo em Paranaguá
• Controle de mobilização de mão de obra
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Resumo do Plano de Gestão Ambiental
Ação

Execução de manutenção
preventiva nas máquinas,
equipamentos e veículos

Umectação das vias internas
e áreas descobertas no
canteiro de obras
Implantar adequadamente
sistema de captação e
drenagem de águas pluviais,
com base em área a ser
drenada e vazão a ser
atendida
Implantação de medidas
de controle que evitem
acidentes
Realizar adequadamente o
procedimento da dragagem e
o extravasamento da cisterna
Manutenção das áreas
com solos hidromórficos
em Áreas de Preservação
Permanente
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Impacto Associado
- F01 - Alteração da qualidade do ar devido ao
Incremento das emissões atmosféricas na área de
implantação e vias de acesso
- F02 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração
na área de implantação e ao longo das vias de
acesso (Período diurno)
- F12 - Alteração da qualidade do ar devido ao
Incremento das emissões atmosféricas
- B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em
especial a avifauna
- S02 - Incômodos à População
- S10 - Incômodos à População
- F01 - Alteração da qualidade do ar devido ao
Incremento das emissões atmosféricas na área de
implantação e vias de acesso
- S02 - Incômodos à População
- F03 - Ocorrência de processos erosivos
(superficiais e fluviais)
- F07 - Ocorrência de alagamentos
- F08 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F16 - Alteração na qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F06 – Contaminação do solo
- F08 – Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F15 – Contaminação do solo
- F16 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F10 - Formação de pluma de sedimentos
- F20 - Formação de pluma de sedimentos

- F05 - Alterações em Ambientes Hidromórficos
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Tipo de
Medida

Agente
Executor

Fase

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida
Mitigadora

Empreendedor
/ empresas
Implantação e
terceirizadas que
Operação
trabalhem no
local

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação
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Ação
A operação da draga e das
atividades de estaqueamento
devem ser acompanhadas
no intuito de avaliar a
presença de cetáceos na
área das obras, através de
um “observador de bordo”
Otimizar o gerenciamento da
água de lastro dos navios
que atracarão no Porto de
Paranaguá com a verificação
e o acompanhamento
do cumprimento da
NORMAM-20 da Diretoria
de Portos e Costas, Norma
da Autoridade Marítima para
Gerenciamento da Água de
Lastro

Adoção de um sistema de
limpeza no entorno das
correrias transportadoras
Avaliação e análise do
monitoramento da atividade
pesqueira
Controle de desmobilização
de mão de obra
Compensação pelo uso
de Área de Preservação
Permanente (APP)
Compensação pela
supressão de vegetação de
Mata Atlântica
Compensação relacionada à
atividade pesqueira

Impacto Associado

Tipo de
Medida

Agente
Executor

Fase

- B07 - Perturbação sonora sobre os cetáceos e
fauna nectônica

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação

- B09 - Introdução de espécies invasoras

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Operação

- B08 – Proliferação da Fauna Sinantrópica

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Operação

- S20 - Interferência na atividade pesqueira

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Operação

- S03 – Aumento da oferta de empregos

Medida
Mitigadora/
Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação

Medida
Compensatória

Empreendedor

Implantação

Medida
Compensatória

Empreendedor

Implantação

Medida
Compensatória

Empreendedor

Implantação e
Operação

F05 - Alterações em Ambientes Hidromórficos
- B01 - Redução da Abundância e Diversidade de
Espécies Vegetacionais, neste caso em área de
preservação permanente, área de manguezal

- B01 - Redução da Abundância e Diversidade de
Espécies Vegetacionais
- S08 - Comprometimento da atividade pesqueira
- S20 - Interferência na atividade pesqueira
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Ação

Compensação da Alteração
na Paisagem

Apoio e Fomento ao Turismo
em Paranaguá

Controle de mobilização de
mão de obra
Programa de Gestão
Ambiental (PGA)
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Impacto Associado

- S21 - Alteração da paisagem

- S15 – Alteração na dinâmica da atividade
turística
- S16 - Melhoria na capacidade de suporte ao
comércio exterior brasileiro
- S21 – Alteração da paisagem

- S03 - Aumento da oferta de empregos
- S11 - Aumento da oferta de empregos

Tipo de
Medida

Agente
Executor

Medida
Compensatória

Empreendedor
sob a
supervisão
da Secretaria
Municipal de
Cultura, Turismo
e Esporte
e demais
entidades
promotoras do
evento

Operação

Medida de
Valorização
de Impacto
Positivo

Empreendedor

Operação

Medida de
Valorização
de Impacto
Positivo e
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
todos os impactos identificados, pois este
Controle /
programa é responsável pelo gerenciamento dos
Medida
demais programas.
Mitigadora
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Ação

Programa de Auditoria Ambiental

Programa de Gerenciamento de
Emissões Atmosféricas

Programa de Gerenciamento
de Emissões de Ruídos

Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água

Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS)

Tipo de
Medida

Impacto Associado

Todos os impactos, pois o programa de auditoria
ambiental avalia o desempenho de todos os
programas ambientais propostos.
- F01 - Alteração da qualidade do ar devido ao
Incremento das emissões atmosféricas na área de
implantação e vias de acesso
- F12 - Alteração da qualidade do ar devido ao
Incremento das emissões atmosféricas
- S02 - Incômodos à População
- S10 - Incômodos à População
- F02 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração
na área de implantação e ao longo das vias de
acesso (Período diurno)
- F13 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração
na área de operação e vias de acesso
- B04 - Perturbação da Fauna Terrestre (em
especial avifauna)
- S02 - Incômodos à População
- S10 - Incômodos à População
-- F08 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F10 - Formação de pluma de sedimentos
- F11 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no
transporte de sedimentos
- F14 - Assoreamento de corpos hídricos
- F16 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F21 - Mudanças nas margens do estuário
(linha de costa), nos sedimentos de fundo e na
batimetria
- B06 - Perturbação na comunidade da biota
aquática
- S02 - Incômodos à População
- S10 - Incômodos à População
- F06 - Contaminação do solo
- F08 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F09 - Alteração da qualidade das águas
subterrâneas
- F14 - Assoreamento de corpos hídricos
- F15 - Contaminação do solo
- F16 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F18 - Alteração da qualidade das águas
subterrâneas
- S02 - Incômodos à População
- S10 - Incômodos à População

Agente
Executor

Fase

Medida de
Controle
/ Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle/
Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle/
Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle/
Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação
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Ação

Programa de Gerenciamento de
Efluentes

Programa de Monitoramento da
Qualidade dos Sedimentos

Programa Complementares de
Monitoramento Durante as Obras de
Dragagem

Programa de Monitoramento de Linha
de Costa

Programa de Monitoramento do
Aquífero Freático
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Impacto Associado
- F06 - Contaminação do solo
- F08 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F09 - Alteração da Qualidade das águas
subterrâneas
- F15 - Contaminação do solo
- F16 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F18 - Alteração da qualidade das águas
subterrâneas
- S02 – Incômodos à população
- S10 - Incômodos à população
- F10 - Formação de pluma de sedimentos
- F11 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no
transporte de sedimentos
- F20 - Formação de pluma de sedimentos
- F21 - Mudanças nas margens do estuário
(linha de costa), nos sedimentos de fundo e na
batimetria
- F03 - Ocorrência de processos erosivos
(superficiais e fluviais)
- F04 - Assoreamento de corpos hídricos
- F08 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F10 - Formação de pluma de sedimentos
- F11 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no
transporte de sedimentos
- F19 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no
transporte de sedimentos
- F20 - Formação de pluma de sedimentos
- F21 - Mudanças nas margens do estuário
(linha de costa), nos sedimentos de fundo e na
batimetria
- F22 - Ondas causadas por embarcações
- B05 - Redução de habitats, abundância e
diversidade da macrofauna bentônica
- B06 - Perturbação na comunidade da biota
aquática
- B07 - Perturbação Sonora sobre os Cetáceos e
Fauna Nectônica
- F14 – Assoreamento de corpos hídricos
- F21 - Mudanças nas margens do estuário
(linha de costa), nos sedimentos de fundo e na
batimetria
- F22 - Ondas causadas por embarcações
- F06 – Contaminação do Solo
- F09 - Alteração da Qualidade das águas
subterrâneas
- F15 – Contaminação do Solo
- F18 - Alteração da qualidade das águas
subterrâneas
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Tipo de
Medida

Agente
Executor

Fase

Medida de
Controle/
Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação
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Ação

Programa de Monitoramento e
Controle de Processos Erosivos

Programa de Gerenciamento de
Tráfego

Programa de Acompanhamento da
Supressão da Vegetação

Programa de Monitoramento do Nível
de Degradação dos Ecossistemas
Costeiros: Manguezais

Programa de Monitoramento da
Avifauna de Manguezal e de Bancos
Arenosos

Programa de Monitoramento da Biota
Aquática

Tipo de
Medida

Impacto Associado
- F03 – Ocorrência de processos erosivos
(superficiais e fluviais)
- F04 - Assoreamento de corpos hídricos
- F08 - Alteração na qualidade das águas
estuarinas superficiais
- F14 - Assoreamento de corpos hídricos
- F16 - Alteração na qualidade das águas
estuarinas superficiais
- B06 - Perturbação na Comunidade de Biota
Aquática
- F01 - Alteração da qualidade do ar devido ao
incremento das emissões atmosféricas na área de
implantação e vias de acesso
- F02 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração
na área de implantação e ao longo das vias de
acesso (Período diurno)
- F12 - Alteração da qualidade do ar devido ao
Incremento das emissões atmosféricas
- F13 - Aumento dos níveis sonoros e de vibração
na área de operação e vias de acesso
- S02 – Incômodos à população
- S06 – Aumento de acidentes rodoviários
- S10 - Incômodos à população
- S18 – Aumento de acidentes rodoviários/
ferroviários
- S19 – Interferência no sistema viário regional

B02 - Redução dos habitats da avifauna (mangue
e bancos arenosos e lamacentos)
B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em especial
a avifauna
B12 - Afugentamento da avifauna
- B05 - Redução de habitats, abundância e
diversidade da macrofauna bentônica
- B06 - Perturbação na comunidade da biota
aquática
- B09 - Introdução de espécies invasoras
- B10 - Aumento da diversidade e abundância
de organismos bentônicos em substratos
consolidados e nectônicos

Fase

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle
/ Medida
Mitigadora

Empreendedor
em parceria
com órgãos do
governo

Implantação e
Operação

Empreendedor
e Empreiteiras
contratadas

Implantação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

- F03 - Ocorrência de processos erosivos
(superficiais e fluviais)
- F04 - Assoreamento de corpos hídricos
-F05 - Alterações em Ambientes Hidromórficos
- F08 - Alteração da qualidade das águas
estuarinas superficiais
Medida
- B01 - Redução da Abundância e Diversidade de
Mitigadora
Espécies Vegetacionais
- B02 - Redução dos habitats da avifauna (mangue
e bancos arenosos e lamacentos)
- B03 - Afugentamento da fauna terrestre
B01 - Redução da Abundância e Diversidade de
Espécies Vegetacionais
B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em especial
a avifauna

Agente
Executor
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Ação

Programa de Monitoramento dos
Cetáceos

- B07 - Perturbação sonora sobre os cetáceos e
fauna nectônica
- B11 - Perturbação sobre a fauna nectônica,
cetáceos e quelônios

Tipo de
Medida

Agente
Executor

Fase

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Programa de Monitoramento da Água
de Lastro dos Navios em Operação

- B09 - Introdução de espécies invasoras

Medida de
Controle

Empreendedor

Operação

Plano de Controle de Proliferação de
Vetores

- B08 – Proliferação da Fauna Sinantrópica

Medida de
Controle

Empreendedor

Operação

Medida de
Controle /
Mitigadora

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle
/ Medida
Mitigadora
/ Medida de
Valorização
de Impacto
Positivo

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Valorização
de Impacto
Positivo

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor
em parceria
com órgãos
governamentais

Implantação e
Operação

Programa de Cadastro Único e
Monitoramento dos Processos de
Transferência de População da ZIP

Programa de Comunicação Social

Programa de Capacitação de Mão de
Obra e Fornecedores Locais

Programa de Controle e
Monitoramento da Gestão Pública
Relativa às Demandas Portuárias
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Impacto Associado

- S02 – Incômodos à população;
- S10 – Incômodos à população.
- S01 - Expectativa entre a população local com
relação a alterações na sua qualidade de vida;
- S02 - Incômodos à população;
- S03 - Aumento da oferta de empregos;
- S04 - Dinamização da economia local e regional;
- S05 - Aumento da pressão sobre os serviços
públicos;
- S09 – Bloqueio temporário de navegação;
- S10 - Incômodos à população;
- S11 - Aumento da oferta de empregos;
- S12 - Dinamização da economia local e regional;
- S13 - Alteração nas receitas municipais;
- S14 - Aumento da pressão sobre serviços
públicos;
- S15 - Alteração na dinâmica da atividade
turística;
- S16 - Melhoria na capacidade de suporte ao
comércio exterior brasileiro;
- S17 - Perturbações aos usuários do sistema
aquaviário;
- S18 - Aumento do risco de acidentes rodoviários/
ferroviários;
- S19 - Interferência no sistema viário regional;
- S21 - Alteração da paisagem
- S03 - Aumento da oferta de empregos
- S04 - Dinamização da economia local e regional
- S11 - Aumento da oferta de empregos
- S12 - Dinamização da economia local e regional
- S13 - Alteração nas receitas municipais
- S05 - Aumento da pressão sobre serviços
públicos
- S14 - Aumento da pressão sobre serviços
públicos
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Ação

Programa de Educação Ambiental para
a Comunidade

Programa de Educação Ambiental para
os Trabalhadores

Programa de Saúde e Segurança no
Trabalho

Programa de Monitoramento da
Qualidade de Vida da População
residente na área mais diretamente
afetada pelo empreendimento,
incluindo as vias de acesso

Programa de Apoio à Atividade
Pesqueira

Impacto Associado
- F17 - Incremento no consumo atual de água
- S01 - Expectativa entre a população local com
relação a alterações na sua qualidade de vida
- S02 - Incômodos à população
- S06 - Aumento de acidentes de trânsito
- S08 - Comprometimento da atividade pesqueira
- S09 – Bloqueio temporário de navegação
- S10 - Incômodos à população
- S17 - Perturbações aos usuários do sistema
aquaviário
- S20 - Interferência na atividade pesqueira
- S21 – Alteração da Paisagem

Tipo de
Medida

Medida de
Controle

Implantação e
Operação

Empreendedor

Implantação e
Operação

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor

Implantação e
Operação

Medida de
Controle

Empreendedor,
sob a
supervisão
da Prefeitura
Municipal

Implantação e
Operação

- S02 – Incômodos à população
- S05 – Aumento da pressão sobre os serviços
públicos
- S10 - Incômodos à população
- S14 - Aumento da pressão sobre os serviços
públicos

- S08 – Comprometimento da atividade pesqueira
- S17 - Perturbações aos usuários do sistema
aquaviário
- S20 - Interferência na atividade pesqueira

Fase

Empreendedor

- F17 - Incremento no consumo atual de água
- S02 - Incômodos à população
- S03- Aumento da oferta de empregos
- S04 - Dinamização da economia local e regional
- S06 - Aumento de acidentes de trânsito
- S10 - Incômodos à população
- S11 - Aumento na oferta de empregos
Medida de
- S12 - Dinamização da economia local e regional Controle
- S17 - Perturbações aos usuários do sistema
aquaviário
- S18 - Aumento do risco de acidentes rodoviários/
ferroviários
- S19 - Interferência no sistema viário regional

- S02 - Incômodos à População
- S05 - Aumento da pressão sobre os serviços
públicos
- S10 - Incômodos à População
- S14 - Aumento da pressão sobre os serviços
públicos

Agente
Executor
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PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Para a análise da compensação ambiental, considerou-se a Instrução Normativa IBAMA nº 8 de 14/07/2011, a qual
regula os procedimentos para o cálculo e a indicação da proposta de Unidades de Conservação a serem beneficiadas
pelos recursos da Compensação Ambiental.
A estimativa da Compensação Ambiental do Empreendimento, considerando sua implantação integral é de
R$13.884.021,89. Esses valores deverão ser aplicados para beneficiar as unidades de conservação na área de
influência do empreendimento, com destaque para a APA de Guaraqueçaba.
Embora a Análise de Impactos tenha denotado um contexto geral negativo, no que se refere à instalação e operação dos
empreendimentos, propõe-se que medidas compensatórias adicionais sejam adotadas com o intuito de se justificar a
viabilidade ambiental dos empreendimentos propostos. Desta forma, com a implantação das medidas compensatórias
(listadas abaixo), os valores anteriormente de -32 da análise integrada passaram a patamares de +17, tornando
assim, o empreendimento viável.

Recomendações de Ações Compensatórias Adicionais
Impacto Ambiental Negativo

Ação Compensatória Sugerida

F03 - Ocorrência de processos erosivos (superficiais e fluviais)
B01 - Redução da Abundância e Diversidade de Espécies Vegetacionais
B02 - Redução dos habitats da avifauna (mangue e bancos arenosos e lamacentos)
B03 - Afugentamento da fauna terrestre
B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em especial a avifauna

Com o intuito de se compensar estes impactos associados à supressão da
vegetação para a instalação do Complexo Náutico, recomenda-se que se elabore
e implemente um plano de monitoramento dos manguezais do CEP, de modo a
contemplar pontos de monitoramento na ESEC de Guaraqueçaba, já que esta UC
abrange principais remanescentes de manguezais com elevado grau de conservação do litoral do Paraná.

F03 - Ocorrência de processos erosivos (superficiais e fluviais)
F04 - Assoreamento de corpos hídricos
F08 - Alteração da qualidade das águas estuarinas superficiais
F10 - Formação de pluma de sedimentos
F11 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no transporte de sedimentos
F14 - Assoreamento de corpos hídricos
F19 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no transporte de sedimentos
F21 - Mudanças nas margens do estuário (linha de costa), nos sedimentos de fundo
e na batimetria
B06 - Perturbação na comunidade da biota aquática
S20 - Interferência na atividade pesqueira

Considerando os impactos associados as obras de dragagem e, sobretudo, as
elevadas taxas de assoreamento da baía de Paranaguá, visando a compensação
dos impactos listados, recomenda-se que se elabore e implemente um plano de
monitoramento hidrossedimentológico da área de drenagem do CEP, incluindo a
implementação de modelagem hidrossedimentológica.
Sugere-se que dê continuidade no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, em desenvolvimento no âmbito do PBA da Dragagem de Aprofundamento.
Todavia, além das bacias do Cachoeira, Faísqueira e Cacatu, recomenda-se que as
bacias dos rios Sagrado e Jacareí, sejam priorizadas, já que hoje são as que mais
contribuem com a produção de sedimentos.

F03 - Ocorrência de processos erosivos (superficiais e fluviais)
F05 - Alterações em Ambientes Hidromórficos
F06 - Contaminação do solo
F07- Ocorrência de alagamentos
B01 - Redução da Abundância e Diversidade de Espécies Vegetacionais
B02 - Redução dos habitats da avifauna (mangue e bancos arenosos e lamacentos)
B03 - Afugentamento da fauna terrestre
B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em especial a avifauna

Recomenda-se o financiamento do planejamento e manejo (com restauração de
áreas degradadas) dos Parques Municipais de Paranaguá, existentes no entorno do
empreendimento, priorizando o monitoramento das espécies identificadas na área
de supressão.
Ainda com o intuito de compensar este conjunto de impactos, recomenda-se que a
APPA elabore um plano de monitoramento da batimetria do CEP, com a realização
de um levantamento de detalhe para o estuário, considerando menor nível de
detalhamento. Estas informações são relevantes para a implantação e calibração
de modelagens hidrodinâmicas no estuário e serão encaminhadas para a Capitania
dos Portos para avaliação e validação, junto ao Centro de Hidrografia da Marinha.

S02 / S10 - Incômodos à população
S06 - Aumento de acidentes de trânsito
S18 - Aumento do risco de acidentes rodoviários/ferroviários
S19 - Interferência no sistema viário regional

Deve-se elaborar e executar um Plano de Ações de melhoria do sistema viário, para
efetivar a implementação de projetos e ações sob sua responsabilidade, visando
melhoria da circulação viária, das condições das vias de acesso e do entorno do
porto e da operação das atividades portuárias, de forma a reduzir os impactos
viários no meio urbano.

S15 - Alteração na dinâmica da atividade turística

Deve-se elaborar um Plano de Apoio ao Turismo junto à Prefeitura Municipal, com
incentivo ao turismo local, com conexões diretas com as comunidades e a cidade
de Paranaguá. Além de prioridade no espaço destinado ao artesanato local.

F10 - Formação de pluma de sedimentos
B06 - Perturbação na comunidade da biota aquática
S08 – Comprometimento da atividade pesqueira
S17 - Perturbações aos usuários do sistema aquaviário
S20 - Interferência na atividade pesqueira

Recomenda-se o apoio aos pescadores, por meio de um Programa de incentivo à
Maricultura, como sugerido pelo representante dos pescadores na Reunião Pública.
Além disso, será realizado uma comunicação constante junto a Capitania dos Portos para segurança da navegação para os usuários durante as obras de ampliação.

S03 - Aumento na oferta de empregos
S04 - Dinamização da economia local e regional
S11 - Aumento na oferta de empregos
S12 - Dinamização da economia local e regional

Recomenda-se um apoio da APPA junto à Agência do Trabalhador de Paranaguá,
como a divulgação das vagas necessárias para as obras com o objetivo de auxiliar
e favorecer a mão de obra local.

86

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Conclusão
O Estudo de Impacto Ambiental – EIA das Obras de Ampliação do Cais de Acostagem do Porto de Paranaguá
apresentou uma ampla análise do projeto de implantação dos Píeres T, F e L e do Complexo Náutico, que
pretende se instalar no Porto de Paranaguá. Os estudos foram iniciados em 2015 e se concretizaram com a
finalização do EIA.
O objetivo principal deste empreendimento é promover o aumento da capacidade de movimentação do Porto
através da implantação do Píer T, do Píer F, do Píer L e de aproveitamento do potencial turístico da região
com a implementação do Complexo Náutico, no qual é previsto a construção de um terminal exclusivo para
passageiros e uma marina.
Além disso, embora o Porto de Paranaguá receba alguns navios de cruzeiro no período de veraneio, a região
não possui uma estação de passageiros, nem um terminal turístico dedicados a atender, especificamente,
esta demanda.
Apesar dos cuidados adotados, o empreendimento irá promover modificações ambientais na área de influência.
De acordo com a metodologia de avaliação apresentada nos capítulos de Impactos Ambientais e da Matriz
de Análise Integrada, o resultado do EIA apresentou valores de impactos negativos de -142, considerando
a implantação e operação da totalidade dos empreendimentos, os quais, com a adoção das medidas de
mitigação, monitoramento, planos e programas ambientais descritos no capítulo do EIA referente ao Plano
de Controle Ambiental, o índice medido passou para -32. Ainda como parte de avaliação, foram aplicadas as
compensações ambientais e, dessa forma, o projeto se consolidou em uma matriz positiva (+17) em relação
aos impactos ambientais, considerando os empreendimentos em sua totalidade, nas fases de planejamento,
implantação e operação.
O estudo apresenta os mecanismos a serem adotados pelo empreendedor para mitigar todos esses impactos
negativos citados ao longo do trabalho, valorizar os impactos positivos e compensar os impactos que
não podem ser evitados ou mitigados. Para todos os impactos foram propostas medidas para minimizar
os impactos negativas e potencializar os impactos positivos. Tais ações certamente irão reduzir possíveis
prejuízos financeiros e, principalmente, irão manter o equilíbrio das características ambientais da região direta
e indiretamente afetada.
Observou-se ainda no EIA, que a não implantação dos Píeres T, F e L impossibilitaria o aumento de capacidade
de movimentação do Porto de Paranaguá e a instalação da infraestrutura necessária, inviabilizando a
movimentação prevista nas projeções realizadas e avaliadas pelo estudo. Além disso, a não implantação do
Complexo Náutico impactaria de maneira negativa o turismo na região. Consequentemente, a não implantação
dos empreendimentos propostos poderá gerar prejuízos à economia do município Paranaguá e região.
Os estudos ambientais consideraram o empreendimento viável, desde que sejam adotadas as medidas
propostas, bem como as recomendações apresentadas, visto que os impactos são mitigáveis e o porto
necessita cada vez mais de espaços para acomodar as demandas de exportação e recebimento dos turistas
que, em suma, atendem a um processo de desenvolvimento nacional e que poderão ser supridos com a
ampliação.
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Equipe Técnica

88

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Marcelo Jardim
Engenheiro Civil
Coordenador Geral
CREA: 1997102260
4747981

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Jony Azevedo Godinho
Biólogo
Gerente do Contrato / Coordenador Geral
CRBio: 65620
4091164

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Vinicius de Oliveira Chagas
Biólogo (Mestrando em Engenharia Ambiental)
Coordenador Técnico Adjunto
CRBio: 84077
5336388

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Fabiano Rodrigues S. de França
Engenheiro Eletricista
Estudo de Tráfego
CREA: 2002106857
6800711

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

João Paulo Martins Laudares dos Santos
Engenheiro Químico
Análise de Risco
CREA: 2007139761
6806255

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Benjailson Almeida Nascimento
Engenheiro Civil
Caracterização do Empreendimento
CREA: 2011135941
6806413

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Yvana de Arruda Camara
Publicitária
Programação Visual
464214
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Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Nelson Francisco Rodrigues de Magalhães Ribeiro
Arquiteto
Urbanismo
CAU: A3314-6
6807213

Profissional
Formação Profissional

Helder Rafael Nocko
Engenheiro Ambiental (Mestre em Engenharia
Ambiental)
Coordenador do Meio Físico
CREA: 86.285/D
1563032

Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

André Luciano Malheiros
Engenheiro Civil (Mestre e Doutor em Métodos
Numéricos em Engenharia)
Coordenação Adjunta do Meio Físico e Qualidade do
Ar
CREA: 67.038/D
924222

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Orestes Jarentchuk Junior
Geógrafo (Mestre e Doutorando em Geografia)
Geoprocessamento / Pedologia e Geomorfologia
CREA: 110.236/D
5083633

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Débora Lia Perazzoli
Engenheira Ambiental
Qualidade do Ar, Ruídos e Vibrações
CREA: 150.025/D
6192435

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Antônio Carlos Buchmann Filho
Geólogo (Mestre em Geologia)
Geologia e Hidrogeologia
CREA: 19.593/D
3884373

Profissional
Formação Profissional

Cinthya Hoppen
Engenheira Química (Mestre em Engenharia de
Recursos Hídricos e Ambiental)
Qualidade da Água
CREA: 83.543/D
1551953

Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
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Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Amanda Huckembeck
Geóloga
Riscos Geotécnicos
CREA: 137517/D
6648185

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Frederico Buchmann
Geólogo
Geologia e Hidrogeologia
CREA: 123.738/D
5840581

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Pâmela Emanuelly Cattani
Oceanógrafa
Sedimentos
5840117

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Paulo Henrique Costa
Analista de Projetos
Usos da Água e Hidrografia / Geoprocessamento
6802248

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação

Eduardo Vedor de Paula
Geógrafo
Desenvolvimento de metodologias e sistemática de
análise de impactos ambientais e compensações
ambientais do EIA
CREA 81589/D
2961380

Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
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Gabriela Goudard
Geógrafa
Apoio nas atividades de formação de matriz de
impactos, programas e medidas do EIA
CREA 161700/D
7033662
Fernando Luiz Diehl
Oceanógrafo (Mestre em Geografia)
Coordenação do Meio Biótico
CRBIO 104
198583
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Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Josiane Rovedder
Bióloga (Mestre em Sensoriamento Remoto)
Coordenação Técnica do Meio Biótico
CRBio: 45049/03-D
355459

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação

Guilherme Melo
Biólogo
Diagnóstico do Meio Biótico - Fauna Terrestre Avifauna
CRBio: 101200/03-P
5513899

Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Luana Munster
Bióloga (Mestre em Zoologia)
Diagnóstico do Meio Biótico - Fauna Terrestre Mastofauna
CRBio: 6684/03-D
1921230

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Vinicius Dalla Rosa Coelho
Engenheiro Ambiental
Análise Integrada
CREA/SC: 078574-9
610896

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Jean Berná Paim
Oceanógrafo
Geoprocessamento
AOCEANO: 2124
5544494

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

José Renato Teixeira da Silva
Sociólogo
Coordenador do Meio Socioeconômico
DRT 261/PR
978093

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Carlos Alberto Simioni
Sociólogo
Diagnóstico do Meio Socioeconômico
DRT 233/PR
219537
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Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Carolina Aparecida Iarosz Pacheco
Socióloga
Diagnóstico do Meio Socioeconômico
DRT 427/PR
5980713

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação

Jurandir de Souza
Antropólogo
Diagnóstico de Meio Socioeconômico –
Comunidades Tradicionais e Indígenas
417/PR
6555546

Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental
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Marcelo Garcia Silveira
Economista
Diagnóstico de Meio Socioeconômico –
Comunidades Tradicionais e Indígenas
CORECON/PR 8345
6567540

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Bruna Tays Silva
Cientista Política
Diagnóstico do Meio Socioeconômico
6584899

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Thomas Parrili
Geógrafo
Diagnóstico do Meio Socioeconômico
CREA PR 14918/D
6800128

Profissional
Formação Profissional
Área de Atuação
Registro no Conselho de Classe
Cadastro Técnico Federal de Atividades e
Instrumento de Defesa Ambiental

Vinícius Abilhoa
Biólogo
Diagnóstico do Meio Biótico
CRBio 9978-07D
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