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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,
visando aumentar a capacidade de movimentação
portuária afim de atender a crescente demanda de
produtos exportados, incrementar o turismo na
região e otimizar a infraestrutura da área portuária.
O presente Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) foi elaborado com o objetivo de apresentar
à população o que são as obras de expansão do
Porto de Paranaguá, no município de mesmo
nome, estado do Paraná.
Para a viabilização da obra, uma equipe técnica
multidisciplinar visitou a região e, baseada nas
normas fixadas pelo Instituto Ambiental do Paraná
– IAP e nas Resoluções do CONAMA (nº 001, de
23 de janeiro de 1986 e nº 237, de 19 de dezembro
de 1997), desenvolveu análise minuciosa dos
possíveis impactos a serem gerados nas fases
de construção e operação desta expansão.
Este trabalho é um resumo do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) desenvolvido de acordo com
a realidade social e do ecossistema local,
observados pelos técnicos, auxiliados pelas
lideranças comunitárias e pela população.

Com isso, foi possível traçar um diagnóstico
ambiental,
considerando
três
aspectos
importantes: meios físico (características
ambientais do local), biótico (fauna e flora)
e socioeconômico (infraestrutura e dinâmica
populacional).
É importante destacar que, a fim de observar
detalhadamente todos os impactos nos meios
físico, biótico e socioeconômico, a equipe técnica
foi orientada a focar nas áreas de influência do
empreendimento. O detalhamento dessa fase do
trabalho pode ser conferido no capítulo específico
sobre este tema.
Para o empreendedor é concedida a licença
ambiental mediante o cumprimento das exigências
pré-estabelecidas. Com o diagnóstico ambiental,
foi possível avaliar as interferências previstas
nas diferentes fases do empreendimento para,
posteriormente, traçar ações de gestão destinadas
a minimizar os efeitos negativos e, com a
implantação dos Programas Ambientais, aumentar
os benefícios do projeto. A partir dessa análise
aprofundada, é possível identificar as justificativas
para ampliação do Porto de Paranaguá, avaliando
as alternativas previstas para esse novo
empreendimento.
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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
implantação de empreendimentos
que
poderão
garantir
a
sustentabilidade do país.
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O Empreendedor

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

A Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina (APPA) foi criada pelo Governo do
Paraná, em 1947. No ano de 2014, o Estado
do Paraná através da Lei n.º 17.895, de 27 de
dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto
n.º 11.562/14, transformou a Appa de autarquia
para empresa pública.

Nome ou razão social:
Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina – APPA.
CNPJ: 79.621.439/0001-91
Endereço: Av. Ayrton Senna da Silva, 161, Dom
Pedro II,Paranaguá/PR. CEP: 82303-800
Telefone e Fax: (41) 3420 -1143 / (41) 34201395
Atualmente, a empresa pública é responsável Cadastro Técnico Federal: 1003344
por gerir os portos paranaenses através do
Convênio de Delegação nº. 037/2001, celebrado Representante legal da empresa:
em 11 de dezembro de 2001 entre o Estado do Nome: Luiz Henrique Tessuti Dividino
Paraná e a União com validade de 25 anos, que E-mail: presidencia@appa.pr.gov.br
vigorará até 1º janeiro de 2027, com possibilidade
de prorrogação.
Pessoa de contato:
Nome: Bruno da Silveira Guimarães
E-mail: bruno.guimaraes@appa.pr.gov.br

A Consultoria Ambiental
A PLANAVE, responsável pela elaboração do EIA/
RIMA, é uma empresa de engenharia consultiva
genuinamente brasileira, organizada por áreas
de negócio. Os principais segmentos em que atua
são a engenharia de infraestrutura, com ênfase
no setor portuário.
Com relação a portos e terminais vem, a
partir dos anos setenta, executando estudos de
viabilidade
técnica, ambiental e econômico-financeira,
pesquisas
de
localização,
alternativas
institucionais, avaliação de mercado, business
plans , estudos ambientais e assessoria para
licenciamento, relatórios de modelagem de
hidráulica marítima e oceanografia, além de
projetos conceituais, básicos e executivos
completos, compreendendo todas as obras
marítimas, de retroárea e acessos.

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:
Nome: Rodrigo Meirelles Sigaud
Cadastro Técnico Federal: 217348
E-mail: planave@planave.com
Pessoa de contato:
Nome: Jony Azevedo Godinho
Cadastro Técnico Federal: 4091164
E-mail: jony@planave.com

Ampliação do Porto de Paranaguá

7

Localização
Píer “T” - Ampliação do Potencial de Exportação
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
graneleiros, interligado ao cais existente através de uma
ponte de acesso perpendicular ao cais.

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 ao
cais acostável existente. A ampliação proporcionará
aumento na movimentação de cargas e diminuição do
tempo de espera dos navios para atracar no porto.
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, com aumento efetivo da movimentação
de cargas e em consonância com as diretrizes do PDZ.
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.
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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.
De acordo com os dados apresentados no Plano Mestre de
2016, existe potencial de crescimento na movimentação de
cargas no Porto de Paranaguá, no entanto, é possível perceber,
que as metas previstas podem não ser alcançadas devido
às limitações identificadas na infraestrutura necessária ao
escoamento da produção. As limitações são provocadas por
conta da desatualização em relação às novas tecnologias,
necessidade de paralisação da produção para manutenção,
problemas operacionais e a falta de automação da produção.
Para atender esse crescimento de demanda, foi proposto
o projeto de ampliação. O projeto irá ampliar as estruturas
civis com novos berços de atracação e modernizar as
instalações eletromecânicas para potencializar a capacidade
de movimentação de cargas, proporcionando segurança,
eficiência e qualidade operacional do Porto de Paranaguá,
gerando empregos na região litorânea e incrementando a
economia nacional.
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. Assim, para eliminar esse conflito e
receber de maneira mais adequada os turistas da região, são
previstas áreas reservadas para o apoio náutico devidamente
preparadas, atendimento ao segmento de turismo (marina
e terminal de passageiros, com receptivo), áreas de
convivência, administrativa e elementos de promoção do
turismo regional.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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COMPATIBILIDADE DO PROJETO

com as políticas setoriais, planos e programas governamentais

Foi realizada uma análise da integração e compatibilidade da ampliação do porto de Paranaguá com as leis
e os instrumentos de planejamento estabelecidos pelo poder público, bem como em relação aos planos e
programas de desenvolvimento em andamento e propostos para a área de influência do empreendimento.

Instrumentos de planejamento
No litoral paranaense se inserem políticas governamentais e instrumentos como Planos Nacional e Estadual de
Gerenciamento Costeiro, Plano Nacional de Dragagem, Zoneamento Ecológico-Econômico, Planos Diretores
Municipais, Planos de Manejo, que entre outros, tornam-se relevantes, ora por direcionar e estimular dinâmicas
de desenvolvimento, ora por estabelecerem diretrizes que norteiam os processos de uso e ocupação, levandose em consideração as dimensões sociais e naturais da área supracitada.
Dessa forma, foi realizada a análise da compatibilidade das Políticas Governamentais (Planos e Programas)
e Instrumentos de Planejamento, no âmbito federal, estadual e municipal, em execução ou em fase de
estruturação, atrelados à atividade portuária e à regulamentação urbana e ambiental, dadas as características
do empreendimento proposto e da região em que se insere.
Foram abordados as Políticas Governamentais e os Instrumentos de Planejamento de maior relevância para
a atividade de ampliação portuária pretendida, contudo, no âmbito do Litoral Paranaense, do município de
Paranaguá e do Porto Organizado de Paranaguá, existem outros planos e programas em execução.

Integração do empreendimento com as políticas governamentais, instrumentos de planejamento
e gestão pública federais.

1.

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) configura-se como uma política do Governo Federal, lançada
no ano de 2007, tendo como principais objetivos estimular a eficiência produtiva, a modernização tecnológica,
o crescimento e a competitividade dos principais setores da economia do país (PAC, 2007).
A expansão do investimento em infraestrutura é condição fundamental para a aceleração do desenvolvimento
sustentável no Brasil, impulsionando a superação de gargalos da economia e estimulando o aumento da
produtividade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais (PAC, 2007).
Em relação ao Porto de Paranaguá, especificamente, encontram-se previstos, via Programa de Aceleração do
Crescimento, além de investimentos para construção e recuperação de berços de atracação, investimentos em
dragagem e aprofundamento do canal de acesso (PAC, 2007; 2010).

2.

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)

3.

Programa Nacional de Dragagem

4.

Plano Mestre do Porto de Paranaguá

O PNGC dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla
marítima, e dá outras providências (Decreto nº 5.300/2004).

O Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária dispõe sobre a exploração direta e indireta pela
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários
(Lei nº 12.815/2013).

O Plano Mestre do Porto de Paranaguá encontra-se atrelado a iniciativas de retomada do planejamento do setor
portuário brasileiro por meio da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR), de modo
articulado e complementar ao Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP).
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Este instrumento de planejamento do setor portuário apresenta relevância no que tange à orientação de decisões
de investimento, público e privado, na infraestrutura do porto, bem como no que se refere à caracterização
da situação atual e das demandas futuras das atividades portuárias, configurando-se como uma medida
estratégica de desenvolvimento.

5.

Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM)

O PLDM configura-se como uma iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), com o objetivo de
planejar o desenvolvimento da maricultura em escalas municipais litorâneas, visando, em linhas gerais, a
identificação e demarcação de parques aquícolas marinhos e o desenvolvimento sustentável da maricultura.
(Instrução Normativa SEAP nº 08/2010)
Abaixo, observa-se o mapa georrefenciado com os parques aquicolas licenciados, conforme Planos Locais de
Desenvolvimento da Maricultura (PLDM)

6.

Planos de Manejo de Unidades de Conservação

Os Planos de Manejo de Unidades de Conservação são instrumentos voltados à preservação e conservação
dos recursos naturais de Unidades de Conservação, bem como ao uso destes recursos para pesquisa científica,
visitação pública na forma de ecoturismo e educação ambiental.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Integração do empreendimento com os instrumentos de
planejamento e gestão pública estaduais
Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT)
O Plano Estadual de Logística e Transportes foi elaborado pela Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e o Fórum Permanente Futuro 10 Paraná,
em parceria com entidades da sociedade civil paranaense com o intuito de definir
metas, ações e obras prioritárias de desenvolvimento para o Estado do Paraná
até o ano de 2035, nos setores portuário, ferroviário, rodoviário e aeroviário,
buscando subsidiar a formulação de políticas públicas.

No que se refere, especificamente, ao setor portuário, no âmbito deste
documento são listadas as principais reivindicações e ações para o
desenvolvimento logístico do setor, quais sejam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lançamento do edital de arrendamentos e licitações em Paranaguá;
Armazéns do Corredor de Exportação e construção do píer em “T”;
Construção do píer “F” e do píer “L”;
Ampliação do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP);
Alteração da Poligonal para viabilizar instalação de novos Terminais;
Sequência da modernização dos atuais shiploaders;
Obras de dragagens de manutenção e aprofundamento e de derrocagem;
Teste para operação com chuva leve;
Ampliação do Pátio de Triagem para estacionamento de caminhões;
Conclusão das obras de reforço nos berços de atracação, prevendo o
aprofundamento do calado;
Gestão portuária, simplificando processos burocráticos, reduzindo
tempo de liberações e buscando redução de custos;
Fomento e implementação da navegação de cabotagem;
Implantação do complexo do terminal de passageiros e novo berço
para navios PCC (navios dedicados a transportes de veículos, nova 		
sede da APPA, implantação de marina e complexo comercial);
Ampliação dos investimentos e da capacidade operacional dos
atuais arrendatários, mediante análise 					
de prorrogação de contratos;
Reforma e repotenciamento do Berço 201 (PELT, 2016).

Os empreendimentos propostos encontram-se listados como medidas
prioritárias para o setor portuário, de modo a reiterar a compatibilidade dos
empreendimentos supracitados em face do planejamento estratégico do Estado
do Paraná, tendo em vista as entidades envolvidas no presente plano.
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Macrozoneamento do Litoral do Paraná
O Macrozoneamento do Litoral do Paraná foi instruído pelo Decreto nº 5.040 de 15 de maio de 1989, tendo
em vista a necessidade de compatibilizar as atividades produtivas com o potencial dos recursos naturais
e a proteção ao meio ambiente, de forma a garantir o desenvolvimento da Região do Litoral Paranaense
(PARANÁ, 1989).
Este zoneamento objetivou subsidiar a gestão da região litorânea do Estado, em face das potencialidades e
fragilidades socioambientais diversas. Cabe destacar que este decreto encontra-se em vigor, mesmo com
a publicação do ZEE do Litoral do Paraná (Decreto nº 5.793/2016), bem como evidencia-se que para o
empreendimento proposto no EIA, não existe nenhuma restrição imposta pelo macrozoneamento em questão,
fato que corrobora com a compatibilidade do empreendimento, cujo diagnóstico encontra-se em curso no
presente EIA.

Zoneamento Ecológico e Econômico do Paraná (ZEE – PR)
O Zoneamento Ecológico-Econômico configura-se como um instrumento de ordenamento e planejamento
estratégico, idealizado na esfera federal, visando o “planejamento social, econômico e ambiental do
desenvolvimento e do uso do território” (MMA, 2001).
No âmbito do Estado do Paraná, o ZEE é coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMA) e o Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), com o objetivo de subsidiar a
gestão de políticas públicas, por meio da incorporação das questões ambientais ao planejamento estratégico
do governo, através de Decreto que disciplina o uso e ocupação do território paranaense, orientando o
desenvolvimento econômico e as decisões locacionais de atividades produtivas.
Em setembro de 2016 foi publicado
oficialmente o ZEE-PR Fase Litoral (Decreto
nº 5.793 de 23/12/2016). O Artigo 4º deste
decreto (PARANÁ, 2016), estabelece as
unidades territoriais denominadas de zonas,
que por suas características físico-naturais,
socioeconômicas e jurídico-institucionais,
classificam-se em: I - Zona Protegida por
Legislação Ambiental Específica (ZPL); II
- Zona de Proteção dos Mananciais (ZPM);
III - Zona de Expansão para Unidades de
Conservação de Proteção Integral (ZEPI); IV Zona Urbana (ZU); V - Zona de Desenvolvimento
das Terras Ocupadas (ZDTO); VI - Zona
de Desenvolvimento Diferenciado (ZDD),
sendo que o empreendimento em análise no
presente EIA encontra-se inserido em face da
Zona Urbana (ZU), como expresso na figura
abaixo.

Ampliação do Porto de Paranaguá

13

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC)
O Governo do Estado do Paraná estabeleceu através da Lei 13.164, de 23/05/2001, o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro (PEGC), tendo como instrumentos base, o Macrozoneamento do Litoral Paranaense
(PARANÁ, 1989), o sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), programas de
monitoramento ambiental e planos de gestão da zona costeira do Estado.
A definição do Plano, ainda que apenas do ponto de vista teórico, vislumbra atender à necessidade de se
normatizar o uso e ocupação de uma área considerada frágil, buscando a melhoria da qualidade de vida das
populações locais e a proteção dos ecossistemas costeiros.
Cabe ressaltar que a realização do estudo “Paraná – Mar e Costa” em 2006 pelo Governo do Estado do
Paraná, veio a contribuir com os propósitos do PEGC, no sentido de se identificarem as diversas formas de
uso e ocupação do solo da área costeira, visando propor estratégias de ordenamento das áreas estuarina e
costeira do Paraná. Dentre os principais pontos de conflito para o ambiente marinho identificados pelo estudo,
verificam-se as dragagens do canal de acesso aos portos e a poluição ocasionada pelas diversas atividades
econômicas, inclusive a portuária. Além disso, dentre os impactos identificados associados à atividade
portuária, foram listados:
·
·
·

O deslocamento de comunidades tradicionais em função da instalação de atividades econômicas
portuárias;
As dragagens, em pontos localizados, podendo gerar alterações de habitats bênticos;
A poluição das águas costeiras (PARANÁ, 2006).

Faz-se relevante ainda salientar, que de acordo com o zoneamento apresentado no documento “Paraná –
Mar e Costa (2006)”, o empreendimento em questão está situado na zona denominada de Estuarina de Uso
Intensivo, a qual apresenta parte dos componentes dos ecossistemas aquáticos degradados ou suprimidos
devido ao desenvolvimento de atividades de relevante interesse socioeconômico, tais como atividades
portuárias, navegação, atividades industriais e impactos de grandes centros urbanos. Assim, devido ao seu uso
consolidado, no contexto do estudo supracitado, a atividade portuária é recomendada como uso preferencial
para esta zona (PARANÁ, 2006, p.130), reforçando a compatibilidade do empreendimento de ampliação do
Porto de Paranaguá com os estudos e instrumentos em análise.
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Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá (PDZPO)

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Paranaguá atende às diretrizes da
Portaria SEP/PR nº 03/2014, que estabelece os objetivos gerais e os procedimentos para a elaboração
dos Planos de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) dos portos brasileiros. O PDZPO do Porto de
Paranaguá, elaborado pela Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e Laboratório
de Transportes e Logística (LabTrans), trata-se de um estudo minucioso da situação atual, das tendências
futuras de demanda, e dos demais aspectos importantes para o planejamento portuário, tendo sido
realizado em 2014.
Este plano apresenta três principais objetivos, quais sejam: 1) obtenção de um cadastro físico atualizado
do porto; 2) elaboração de um plano de desenvolvimento que amenize suas limitações e proporcione o
crescimento sustentável do porto; e 3) destinação das áreas a serem utilizadas para a atividade portuária,
através da definição do zoneamento futuro do porto (FEESC e LABTRANS, 2014).
Os principais resultados do diagnóstico da situação atual do porto acenaram para a definição de planos
de ação em curto, médio e longo prazos, concomitantemente aos investimentos necessários para atender
a demanda prevista nos próximos 20 anos; o macrozoneamento e as áreas de expansão portuárias,
conforme figura abaixo:
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Eixo Modal de Paranaguá
O Eixo Modal de Paranaguá foi instituído e declarado como sendo de utilidade pública e interesse social
pelo Decreto Estadual n° 9.886/2014 (PARANÁ, 2014), estabelecendo uma área, na qual poderão ser
desenvolvidas, sempre mediante prévio licenciamento, as atividades de apoio logístico às operações do
porto de Paranaguá, corroborando e apresentando compatibilidade com a ampliação portuária pretendida, na
medida em que possibilita aportes de infraestrutura logística para suprir as demandas do porto.
Ressalta-se que, o recente Estudo de Impacto Ambiental da rodovia PR-340 (CIA AMBIENTAL, 2016),
em Antonina, evidencia a importância deste Eixo Modal para o contexto da rodovia supracitada e o litoral
paranaense, possibilitando o fortalecimento do setor portuário na região litorânea do Paraná, e contribuindo
para a minimização dos gargalos de transporte e logística tão evidentes nos recentes anos.
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Plano da Bacia Litorânea

Os Planos de Bacias Hidrográficas configuram-se como instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos, instituída pela Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999 (PARANÁ, 1999).
No Estado do Paraná, verificam-se apenas comitês de bacias estruturados, dado que os planos
em desenvolvimento (Alto Iguaçu e Afluentes do rio Ribeira, Rio Jordão e do Rio Tibagi) ainda são
incipientes e pouco consolidados (ÁGUASPARANÁ, 2016).
Atualmente, o Comitê encontra-se em vigência, contudo não existe um Plano de Bacia elaborado para
a região litorânea do Paraná, impossibilitando análises quanto à compatibilidade do empreendimento
de ampliação do Porto de Paranaguá com este instrumento de planejamento. Destaca-se que, no
presente momento, este plano encontra-se em processo de elaboração.

Integração do empreendimento com os instrumentos de
planejamento e gestão pública municipais
Programa de Expansão Econômica de Paranaguá (PRODEPAR)
O PRODEPAR foi instituído pela Lei Ordinária nº 1.962/1996 (PARANAGUÁ, 1996), concedendo, em um
primeiro momento, incentivos às indústrias no município de Paranaguá. Em 2008, esta lei foi revogada pela Lei
Ordinária nº 2.894/2008 (PARANAGUÁ, 2008), e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 385/2009, com o
objetivo de atrair novos empreendimentos para o município de Paranaguá, tendo como base a concessão de
incentivos fiscais e benefícios.
Verificou-se que o programa em questão apresenta relação indireta com os empreendimentos propostos
neste EIA, uma vez que a partir de suas especificações legais, podem ser concedidos incentivos a empresas
e atividades que viabilizem e subsidiem as ampliações portuárias, tais como novos armazéns e terminais.
Neste sentido, ainda que de maneira indireta, evidenciam-se compatibilidades entre os empreendimentos de
ampliação em análise neste EIA e o programa supracitado.

Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV)
Do ponto de vista urbano legal do município, o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), definido pela
Lei Municipal nº 2822/2007, e regulamentado pelo decreto nº 544/2013, estabelece a obrigatoriedade da
apresentação, por parte do empreendedor, à administração municipal, do EIV como pré-requisito para
concessão de licenças, autorizações e alvarás de construção/funcionamento relativos a empreendimentos e
atividades econômicas geradoras de impacto.
Evidenciou-se que os instrumentos de planejamento dos quais o município de Paranaguá dispõe, auxiliam
tanto nas diretrizes e normas de uso e ocupação, como no estímulo ao desenvolvimento, considerando as
potencialidades municipais, dentre as quais, as atividades portuárias se destacam, não evidenciando-se como
impedimentos as ampliações de infraestruturas, tais como as portuárias, mas atuando na regulamentação
destes processos.
Dessa forma, é possível dizer que existe de fato, a compatibilidade do empreendimento em relação aos
instrumentos de planejamento municipais, os quais reconhecem o papel do porto enquanto dinamizador de
desenvolvimento e favorecem as expansões portuárias, sempre mediante estudos de impacto ambiental e de
vizinhança.

Integração com os programas Ambientais da APPA
A validade da Licença de Operação (LO nº 1.173/2013) de regularização ambiental do Porto Organizado de
Paranaguá encontra-se condicionada à execução de alguns Programas Ambientais pela APPA, os quais são
listados e analisados quanto à compatibilidade com o empreendimento.
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Programas - APPA
Programa

Descrição
Compreende o acompanhamento e gerenciamento dos
programas integrantes do PCA do Porto de Paranaguá,
visando prover mecanismos para garantir a execução e o
Programa de Gestão Ambiental (PGA)
controle das ações propostas, bem como a prevenção e
mitigação de eventuais impactos ambientais decorrentes
das atividades portuárias.
Busca realizar auditorias internas e externas com o
Programa de Auditoria Ambiental
intuito de avaliar o desempenho de ações, planos e
programas ambientais ligados ao Porto de Paranaguá.
Destina-se ao monitoramento do impacto das atividades
operacionais e eventuais ocorrências de contaminações,
no que se refere à biota aquática do litoral paranaense,
por meio de coletas e análises de indicadores. Este
Programa de Monitoramento da Biota Aquática programa contempla os seguintes subprogramas:
e Bioindicadores
1) Monitoramento da Comunidade Planctônica; 2)
Monitoramento da Comunidade Bentônica de Fundo
Inconsolidado e de Fundo Consolidado; 3) Monitoramento
da Ictiofauna e da Carcinofauna; e 4) Monitoramento de
Cetáceos e Quelônios.
O programa consiste na análise e monitoramento, ao
Programa
Ambiental
de
Análise
de
longo do tempo, dos metais pesados e hidrocarbonetos
Contaminação Tecidual por materiais pesados
na área próxima ao Porto de Paranaguá, tendo em vista
e Hidrocarbonetos
a legislação em relação à qualidade ambiental da área.
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Programas - APPA
Programa

Descrição

Em face da relevância dos manguezais no Litoral
Paranaense, este programa consiste em um plano
amostral que inclui áreas representativas dos
Programa de Monitoramento do Nível de ecossistemas de manguezais no entorno do CEP,
Degradação dos Ecossistemas Costeiros: objetivando
avaliar,
espaço-temporalmente,
o
Manguezais
comportamento dos manguezais, tendo em vista
a caracterização estrutural, bem como a avaliação
evolutiva da vegetação de mangue na área supracitada.

Programa de
Contaminadas

Recuperação

de

Áreas

Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos

Programa de Gerenciamento de Efluentes

Programa de Gerenciamento das Emissões
Atmosféricas

Programa de Gerenciamento de Emissão de
Ruídos

O programa visa a recuperação de áreas contaminadas,
degradadas e/ou sob risco de impactos decorrentes
da atividade portuária. De um modo geral, contempla
as ações de planejamento e a execução de medidas
de avaliação e erradicação de passivos ambientais
decorrentes das atividades associadas à área do PDZ
de Paranaguá.
O programa busca minimizar a geração de resíduos
sólidos (fonte), adequar a segregação, controlar e
reduzir riscos ao meio ambiente e, assegurar o correto
manuseio e disposição final destes resíduos, tendo
como base as legislações aplicáveis a temática em
questão.
Este programa versa sobre as diretrizes para o
gerenciamento dos efluentes líquidos produzidos e/ou
coletados no Porto de Paranaguá, tendo como objetivo
analisar as fontes de geração, caracterizar os efluentes,
atender aos requisitos legais e verificar medidas para
sua gestão, bem como propor alternativas locacionais
para os lançamentos dos mesmos.
O presente programa encontra-se relacionado ao
controle, monitoramento e redução das fontes de
emissões atmosféricas, tendo como base 12 estações
de monitoramento da qualidade do ar, visando atender
aos padrões de qualidade do ar e os limites de emissão
preconizados pela legislação. Contempla como
principais ações o inventário das fontes de emissões
atmosféricas na área do porto organizado e os Planos
de Monitoramento da qualidade do ar e de emissões de
fontes móveis, bem como medidas corretivas.
Esse programa visa monitorar e propor ações de
mitigação das emissões sonoras atreladas às atividades
portuárias em Paranaguá. Para tanto pauta-se na adoção
de medidas que permitam a redução a níveis aceitáveis,
em concordância com os padrões estabelecidos pelas
regulamentações normativas, tendo em vista o conforto
acústico da comunidade. Neste sentido, este programa
contempla o Plano de Monitoramento de Ruídos,
mapeamento de fontes geradoras, medidas para o
acompanhamento, prevenção e mitigação, sendo que
a sua execução encontra-se atrelada a 20 pontos de
monitoramento situados no PDZ do Porto de Paranaguá
e entorno.
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Programas - APPA
Programa

Programa de Monitoramento da Qualidade das
Águas

Programa de Monitoramento da Qualidade dos
Sedimentos

Programa de Verificação do Gerenciamento da
Água de Lastro

Programa de Controle de Proliferação de
Vetores

Programa de Gerenciamento de Tráfego

Programa de Monitoramento da Atividade
Pesqueira
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Descrição
O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
tem por objetivo detectar, através de análises periódicas
em mais de 30 pontos de coleta, alterações nos
parâmetros de qualidade da água e as possíveis fontes
poluidoras a elas atreladas, na área situada no entorno
do Porto de Paranaguá.
Este programa busca verificar alterações nos
parâmetros físico-químicos dos sedimentos do leito
marinho, tomando como referência, as determinações
da Resolução CONAMA nº 344/04, na região do PDZ
do Porto de Paranaguá, através de metodologias
compatíveis ao escopo de análise sedimentológica, no
que se refere ao recebimento e tratamento das amostras
e ensaios laboratoriais necessários para suas análises.
Este programa também é responsável por subsidiar
o planejamento para a execução de dragagens de
manutenção.
Este programa apresenta como foco coordenar os
esforços para obtenção de informações sobre a
origem, quantificação e mecanismos de gestão da
água de lastro das embarcações, contemplando os
seguintes subprogramas: 1) Monitoramento Biótico; 2)
Elaboração de Banco de Dados de Água de Lastro; e
3) Proposta de Comunicação Social para as tripulações
de embarcações. Entre as principais ações atreladas a
este programa destacam-se: identificação da ocorrência
de organismos exóticos; elaboração de um banco de
dados; e a difusão de informações quanto aos impactos
ao meio ambiente, à saúde pública e às atividades
econômicas.
Este programa tem como objetivo diminuir e controlar a
população de pombos comuns (Columba livia), por meio
de medidas integradas de manejo ambiental e controle.
Verificam-se também subprogramas de controle de
ratazana (Rattus norvegicus), rato de telhado (Rattus
rattus) e camundongos (Mus musculus).
Apresenta como objetivos acompanhar as obras de
infraestruturas e realizar estudos com o intuito de
subsidiar a minimização de impactos atrelados ao
tráfego de veículos pesados nas áreas urbanas dos
municípios de Paranaguá e Antonina.
Este programa busca determinar a abrangência, os
procedimentos e os critérios para o monitoramento
da atividade pesqueira na região do CEP, com o intuito
de gerar dados e informações estatísticas sobre a
pesca na área, de modo a subsidiar estudos sobre o
comportamento e desempenho da atividade pesqueira.
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Programas - APPA
Programa

Descrição

Apresenta como objetivos criar e implementar
mecanismos de comunicação, que garantam trocas
de informações relativas ao empreendimento e suas
interferências na estrutura e na dinâmica física,
biológica e socioeconômica da região; a interação
Programa de Comunicação Social
permanente entre o Porto de Paranaguá e os diversos
grupos socioeconômicos institucionais envolvidos ou
afetados; a difusão de ações ambientais e de programas
de mitigação dos impactos e compensação ligados ao
empreendimento.
O objetivo principal deste programa é o desenvolvimento
de ações educativas participativas, tais como palestras,
oficinas e treinamentos, com o intuito de capacitar e
conscientizar os setores sociais, com ênfase nas regiões
Programa de Educação Ambiental
mais afetadas pelo Porto, e aos trabalhadores deste
empreendimento em face das questões ambientais.
Para tanto, apresenta como subprogramas: 1) Educação
Ambiental para a Comunidade Externa; e 2) Educação
Ambiental para os Trabalhadores.
Este programa objetiva fomentar o conhecimento e
a valorização do patrimônio histórico local, com o
Programa do patrimônio histórico e componente fortalecimento de questões identitárias, bem como, pelo
indígena
acompanhamento estratégico das interações entre a
expansão das atividades portuárias e as comunidades
indígenas e tradicionais da região.
Contempla os seguintes planos: 1) Plano de Controle de
Emergências (PCE); 2) Plano de Auxílio Mútuo (PAM); 3)
Análise e gerenciamento de riscos e
Plano de Emergência Individual (PEI); e 4) Plano de Área
emergências
(PA), visando atender eventuais situações de riscos e
emergências na APPA.
Contempla o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), voltado à prevenção de acidentes e
Segurança e Saúde
à saúde do trabalhador; e o Plano de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, atrelado aos riscos à saúde.
São realizados projetos de integração em face da relação
porto-cidade, tais como o “Projeto Porto na Escola”,
voltado ao ensino da importância da atividade portuária
para a economia local e regional, através da visita dos
alunos ao cais do porto e palestras relativas ao porto e
às questões ambientais. Destacam-se ainda os projetos
Projetos Socioambientais à Comunidade
“Porto em Ação”; “Porto no Campo”, e “Porto na Cidade
– Universidade”, visando aproximar os diálogos entre
estas esferas da sociedade.
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Alternativas

Locacionais

As alternativas locacionais consideradas para a expansão do Porto de Paranaguá refletem a evolução do processo
de interação entre a equipe de engenharia do projeto e a equipe de estudos ambientais que analisou os possíveis
impactos ambientais decorrentes destas obras.
Para análise destas alternativas foram consideradas as seguintes variáveis passíveis de interferirem no projeto,
quais sejam:

Critérios Avaliados
•
•
•
•
•
•
•
•
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Restrições de Engenharia
Unidades de conservação e suas zonas de
amortecimento
Necessidade de Alteração da Área do Porto
Organizado
Áreas de Preservação Permanente – APP
Zoneamento Municipal
Interferência em corpos hídricos
Núcleos populacionais
Comunidades Tradicionais, sítios históricos,

RIMA
- RelatóriododePorto
Impacto
Ambiental
Ampliação
de Paranaguá

•
•
•
•
•
•

culturais e/ou arqueológicos
Volumes de dragagem
Abertura de novos acessos
Área de vegetação a ser suprimida
Classificação de áreas prioritárias para a
conservação
Espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção
Interferência em áreas de extrativismo, turismo ou
recreação

appa

Píer T

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

O Corredor de Exportação – COREX já se encontra consolidado no Porto de
Paranaguá, por isso, a localização da ampliação foi escolhida para que seja possível
aproveitar a infraestrutura existente. Além disso, a construção do Píer T, em outra
posição dentro do COREX poderia inviabilizar a construção do píer F, que também faz
parte da ampliação do Porto de Paranaguá e ainda dificultar a manobra de acesso ao
píer interno do terminal público de inflamáveis existente.
Adicionalmente, deverão ocorrer melhorias no acesso rodoviário e nas vias portuárias
para uma eficiência na movimentação das cargas do porto e para a mobilidade do
tráfego urbano local. A movimentação de granéis sólidos por ferrovia deverá ser
incentivada, reduzindo o tráfego de veículos nas vias rodoviárias.
A dragagem para este local será menor do que se realizado em uma área sem o
histórico de dragagens.
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Píer F
A localização do Píer F foi adotada para aproveitar a infraestrutura já existente no
Cais Oeste, diminuindo assim, os custos e os impactos ambientais causados pelas
dragagens de manutenção que são necessárias e realizadas no Porto de Paranaguá,
devido ao assoreamento do canal de acesso. Além disso, outra localização do Píer F
poderia tomar parte do espaço do canal acesso do Porto de Paranaguá.
Do ponto de vista de uso e ocupação do solo portuário, a localização deste píer
permitirá a aproveitamento de toda a logística da retroárea atual.
Quanto aos acessos rodoviários, mesmo contando com a transferência de volume
para o modo ferroviário, entende-se que há a necessidade de administração dos
conflitos com tráfegos locais do porto e urbano. No entanto, este posicionamento é
o melhor quando comparado a outros que poderiam gerar maior impacto na relação
porto-cidade.
A dragagem para este cenário será menor quando comparado com outros
posicionamentos por conta do calado pré-existente do Cais Oeste.
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A localização para o Píer L foi escolhida próximo ao Terminal de Granéis Líquidos já
existente no Porto de Paranaguá, para diminuir os impactos que outros posicionamentos
causariam na necessidade de realizar grandes obras de infraestrutura na retroárea,
aumentando os recursos financeiros necessários, além dos impactos ambientais
adicionais que poderiam ocorrer para construção de novos dutos e estrutura de
tancagem.
A ampliação na localização escolhida se dará em área com uso consolidado para a
movimentação granéis líquidos, concentrando a operação de inflamáveis na parte
oeste do porto.
A movimentação dos granéis líquidos será mais eficiente nesta alternativa, uma
vez que a parte oeste do Porto já conta com dutovias implantadas. Será necessária
somente uma adequação das estruturas. Estima-se que o transporte terrestre venha a
ocorrer predominantemente por este modo, com a ampliação na área indicada.
A dragagem para este local será menor do que se realizado em uma área sem o
histórico de dragagens.
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Complexo Náutico
Foram analisadas quatro alternativas locacionais para implantação do Complexo Náutico, a saber:
•
Alternativa Locacional A - Área de Expansão da Ilha das Pedras;
•
Alternativa Locacional B - Área de Expansão do Embocuí;
•
Alternativa Locacional C - Área Turística e Sede Administrativa;
•
Alternativa Locacional D - Área de Expansão Pontal do Paraná.
Para a definição da área de implantação foram atribuídas notas de acordo o parâmetro avaliado.
Classificação aplicada às variáveis adotadas.
Classificação
Adequada
Adequada com restrições
Inadequada

Descrição
Valoração
Variável avaliada não acarreta nenhuma restrição para a implantação do
2
empreendimento
Em relação à variável avaliada, a implantação do empreendimento é
2
possível, havendo limitações que poderão ser superadas.
Em relação à variável avaliada, a implantação do empreendimento
apresenta significativas limitações, cuja superação dependerá de
1
considerável dispêndio de recursos técnicos e/ou financeiros.

Parâmetros avaliados para a definição da localização do Complexo Náutico.
Critérios
Avaliados

Restrições de
Engenharia

Necessidade
de Alteração da
Área do Porto
Organizado
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Alternativa A
Localizada no
fundo da Baía
de Paranaguá
conferindo
maior distância
pra o acesso

Sim

2

2

Pela
profundidade
da área, a
implantação
do Complexo
Náutico não é
indicada

Sim

Necessidade
de anuência de
Unidades de
unidades de
conservação e
conservação
suas zonas de
que não
amortecimento
inviabilizam o
projeto

Sem
interferência
2 com
unidades de
conservação

Áreas de
Preservação
Permanente –
APP

Presença
de APP da
margem do Rio
1 Emboguaçu
e Embocuí e
remanescentes
de mangue

Presença de
remanescentes
de mangue
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Alternativa C

Alternativa B

Alternativa D

2

Restrições que
não inviabilizam
o projeto

2

2

Não

3

Pouco ou
nenhuma
restrição de
engenharia

Sim

3

2

Necessidade
de anuência de
unidades de
3 conservação
que não
inviabilizam o
projeto

Necessidade
de anuência de
unidades de
2 conservação
que não
inviabilizam o
projeto

2

Presença de
1 remanescentes
de mangue

Presença
de APP da
margem do
1
Rio Maciel e
remanescentes
de mangue

1
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Critérios
Avaliados
Zoneamento
Municipal

Compatibilidade
com o PDZ

Alternativa A
Área de Proteção
Integral

Incompatível

Alternativa C

Alternativa B
Zona de Interesse

Zona de

Alternativa D
Zona de Interesse

1 para Expansão

3 Interesse

3 para Expansão

3

1

3

3

3

Portuária

Compatível

Portuário

Compatível

Portuária

Compatível

Interferência
em corpos
hídricos

Sem
interferências
com corpos
hídricos

Sem
interferências
3
com corpos
hídricos

Sem
Sem
interferências
interferências
3
3
com corpos
com corpos
hídricos
hídricos
Próximo ao
Próximo ao
núcleo urbano
núcleo urbano
de Paranaguá,
de Paranaguá,
3 mas a área
3 mas a área
não possui
não possui
comunidades
comunidades
instaladas
instaladas

Núcleos
populacionais

Área sem
núcleos
populacionais
instalados

Área sem
núcleos
3
populacionais
instalados

Comunidades
Tradicionais,
sítios
históricos,
culturais e/ou
arqueológicos

Presença
de sítios
arqueológicos e
sambaquis

Ausência
de sítios
1
arqueológicos e
sambaquis

Ausência
Presença
de sítios
3
3 de sítios
arqueológicos
arqueológicos
e sambaquis

Dragagem para
o canal de
acesso e maior
Necessidade de volume para o
dragagem
aprofundamento
dos berços.
Área de fundo
de baía.

Dragagem
para o canal
1 de acesso e
aprofundamento
dos berços

Dragagem
para acesso
2 ao canal de
navegação
existente

3

3

1

Dragagem
para o canal
3 de acesso e
2
aprofundamento
dos berços

Sem abertura de
Sem abertura de
Necessidade
Necessidade de
Abertura de
novos acesso o
novos acesso o
1
1 de adequação 2 adequação de
2
novos Acessos empreendimento
empreendimento
de acessos
acessos
é inviável
é inviável

Área de
vegetação a ser 372.000m²
suprimida

2 370.000m²

2 98.660m²

2 370.000m²
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Critérios
Avaliados

Classificação
de áreas
prioritárias para
a conservação

Alternativa A

Prioridade
extremamente
alta para a
conservação

Alternativa B

Prioridade
extremamente
1
alta para a
conservação

Alternativa C
Não é área
prioritária
1
para a
conservação

Área preservada,
Área preservada,
Área já
sem sem o
Espécies
sem indicativo
antropizada
indicativo
endêmicas e/ou de espécies
com poucos
2 de espécies
2
ameaçadas de endêmicas ou
remanentes
endêmicas
extinção
ameaçadas de
de fauna e
ameaçadas de
extinção
flora
extinção
Sem
Sem
Sem
Interferência
interferência
interferência
interferência
em áreas de
direta com
direta com área
direta com área
extrativismo,
3
3 área de
de extrativismo,
de extrativismo,
turismo ou
extrativismo,
turismo ou
turismo ou
recreação
turismo ou
recreação
recreação
recreação
TOTAL

26

Após o cotejo das alternativas
locacionais
foi
definida
a Alternativa C para a
implantação do Complexo
Náutico, conspirando critérios
ambientais e sua localização
estratégica. A alternativa C
obteve 39 pontos de acordo
com a metodologia aplicada,
enquanto as alternativas A,
B e D, receberam 26, 34 e 34
pontos, respectivamente.
O empreendimento se apresenta
compatível com os usos
previstos no Plano Diretor
Municipal, e com o próprio
zoneamento do Porto.
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Alternativa D
Prioridade
extremamente
3
alta para a
conservação

1

Área já
antropizada
3 com poucos
remanentes de
fauna e flora

3

Sem
interferência
direta com área
3
de extrativismo,
turismo ou
recreação

3
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Tecnológicas

A expansão do Porto de Paranaguá foi precedida de um estudo minucioso para análise das principais atividades
previstas nas fases de implantação e operação do empreendimento, bem como dos aspectos relevantes no que
tange ao meio ambiente.
A avaliação das alternativas tecnológicas para a infraestrutura a ser implantada teve por pressuposto a adoção
de tecnologias tecnicamente e financeiramente vantajosas, considerando também boas práticas ambientais.
Nas alternativas tecnológicas para os projetos de expansão do Píer T, F e L foi considerado tabuleiro de concreto
sobre estacas, minimizando o impacto no fluxo hidrodinâmico (correnteza, variação de maré). Os elementos
estruturais (estacas) serão utilizados no projeto das pontes de acesso e píeres da Ampliação do Porto de
Paranaguá, a saber:
•
•
•

Estaca de concreto armado com camisa perdida de aço ASTM A-36;
Estaca de concreto pré-moldado protendida, vazada;
Estaca de aço estrutural ASTM-A36.

A análise realizada no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, que a estaca de concreto armado com camisa
perdida de aço ASTM A-36 é sem dúvida a de melhor aplicabilidade para a obra de Ampliação do Porto de
Paranaguá.
Essa a alternativa é mais vantajosa nos aspectos estruturais, financeiros e ambientais para a adoção nas obras
dos Píeres T, F e L. A metodologia de execução destas 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. A camisa metálica serve de proteção contra a corrosão para
estaca de concreto, prolongando a vida útil da estrutura. Além disso, esse tipo de estaca tem menor custo de
manutenção.
Não haverá concretagem de estacas no canteiro de obras “onshore”, haja vista que este serviço será executado
no mar após a perfuração e limpeza do fuste das estacas.
O transporte das camisas perdidas, bem como dos elementos pré-moldados da superestrutura, entre o canteiro
de obras e o local de aplicação destes elementos, será realizado por intermédio de carretas e balsas de forma
a alcançar o respectivo ponto de aplicação de cada elemento.
A solução de bate estacas sobre flutuante é a mais indicada, principalmente pela sua maior flexibilidade de
utilização e por ser empregada em larga escala em obras similares, o que permite ao empreendedor maiores
opções construtivas quando do momento da contratação. A alternativa com “cantitravel”, embora seja hoje
utilizada não só em obras portuárias, mas também em projetos viários, apresenta por si só uma característica
mais restritiva, pois são poucas as construtoras que tem esse equipamento e que possuem em seu corpo
técnico operadores com essa qualificação, além de ser uma alternativa construtiva mais cara. Dessa forma,
sugere-se o bate estacas com balsa flutuante como metodologia na fase de obras. No entanto, essa definição
será realizada pela empreiteira vencedora do certame licitatório para a implantação dos píeres.
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As alternativas estruturais para o tabuleiro sobre as estacas das pontes de acesso e píeres a serem construídos
na Ampliação do Porto Paranaguá, foram:
•
•

Elementos pré-moldados com monolitização estrutural composta de segunda fase de concretagem
“in loco”;
Concreto moldado “in loco”.

Recomenda-se neste caso, a adoção de elementos pré-moldados com monolitização estrutural composta de
segunda fase de concretagem “in loco”, como a melhor alternativa a ser adotada para as pontes de acesso e
píeres das estruturas da Ampliação do Porto de Paranaguá.
Neste caso, há remoção mínima de material a serem destinados à bota foras, já que parte da estrutura será
composta por pré-moldados. Ainda, o tempo de implantação e os riscos de anomalias serão menores no
comparativo com a alterativa “in loco”.

Estruturas Eletromecânicas – Píeres T e F
Os transportadores de correia são mecanismos para transporte contínuo de material, que utilizam uma correia
sem fim como meio de tração e ao mesmo tempo como elemento portador do material transportado.
Existem alternativas tecnológicas para os equipamentos de transporte de grãos previstos para os píeres T e
F. Nestes cenários, avaliam-se seus custos, bem como as restrições técnicas e ambientais de aplicação no
projeto em questão, conforme descrito a seguir:
•

Transportador de correia convencional

•

Transportador enclausurado (tipo Hi Roller ou similar)

•

Transportador tubular (Pipe Conveyor)

Em função das características de projeto previstas nos píeres T e F, o transportador de correia convencional
com proteção total configura-se a solução mais atrativa do ponto de vista operacional e ambiental. A sua
ampla utilização em projetos de engenharia similares sem limitações de comprimento e sua facilidade de
manutenção, o tornam ideal para aplicabilidade nos Píeres T e F.

Sistemas de Coleta de Pó
As alternativas tecnológicas de sistemas de coleta de pó que se aplicam ao transporte de grãos se resumem
a dois tipos de equipamentos: filtros de mangas e filtros de cartuchos.
Em vista da pouca durabilidade e da grande frequência de troca de cartuchos gerando um alto índice de
manutenção, foi escolhido o filtro de mangas como equipamento ideal para os sistemas de coleta de pó de
grãos.

Sistemas de Carregamento de Navios
Torres pescantes são estruturas individuais fixas aplicáveis a carregamento de navios de grãos. São interligadas
por transportadores de correia de alimentação.
A seguir é apresentado um quadro com as vantagens e desvantagens das Torres Pescantes:
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

1 – Custo baixo de aquisição comparado com a
1 – Berço e equipamentos não aproveitáveis para
alternativa Carregador Móvel.
outras operações de carga e descarga.
2 – Grande eficiência operacional em relação ao
carregador móvel. Durante a troca de porão não é
necessário parar o carregamento, Basta mudar a
direção do fluxo no chute bifurcado.
3 – Boa proteção ambiental. As transferências de
produto se localizam dentro das torres, em espaço
totalmente fechado.
4 – Baixo custo de manutenção.
5 – Baixo custo de obras civis: necessário apenas
construir bases estaqueadas para as torres.

Carregador Móvel
Esta máquina possui um pórtico que se desloca sobre trilhos num píer contínuo (Plataforma estaqueada).
A lança de carregamento é montada num mastro giratório sobre um anel de giro montado no pórtico. O
mastro possui uma estrutura com contrapeso que equilibra o peso da lança.
A seguir é apresentado um quadro com as vantagens e desvantagens do Carregador Móvel:

VANTAGENS

DESVANTAGENS

1 – Facilidade de montagem do carregador.
Dependendo da contratação, o CN poderá ser
importado totalmente montado, com exceção do
tripper. Será necessária apenas uma operação de
load in para a montagem do equipamento no píer.
2 – Facilidade de manutenção. O píer permite apoio
para manutenção em qualquer ponto do mesmo.

1 – Custo alto de aquisição comparado com a alternativa
de torres pescantes.

2 – Média proteção ambiental. É alimentado por tripper
elevado, com eventual queda de produto no píer ou na
água. O transportador do píer é aberto, mas poderá ser
fechado com correia de cobertura.
3 – Berço e equipamentos aproveitáveis para 3 – Necessidade de montagem de uma torre
outras operações de carga e descarga.
transferência, uma torre de motorização e da estrutura
dos transportadores do píer (estruturas muito altas)
antes de receber o tripper do CN.
4 – Baixa eficiência operacional em relação às torres
pescantes. Necessário parar o carregamento para
deslocamento da máquina durante a troca de porão.
5 – Sinaliza maiores custos de manutenção.
6 – Alto custo de obras civis: necessário construir
plataforma totalmente estaqueada com comprimento
e largura adequados ao curso de deslocamento da
máquina de modo a atender todos os porões do navio
de projeto.
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Complexo Náutico
As alternativas para o complexo Náutico foram discutidas em 4 blocos: Terminal de Passageiros, Marina,
Edificações e Estacionamentos.

Terminal de passageiros
Infraestrutura: Assim como para os píeres a infraestutura com estacas de concreto armado com camisa
perdida de aço ASTM A-36 é a alternativa mais vantajosa nos aspectos estruturais, financeiros e ambientais.
Superestrutura: A adoção de elementos pré-moldados com monolitização estrutural composta de segunda
fase de concretagem “in loco” é a alternativa mais viável para o Terminal de Passageiros.
Marina: Adoção de sistema flutuante com utilização de elementos de polietileno de alta densidade é a alternativa
mais viável para a estrutura da Marina, principalmente pela alta resistência do material a intempéries e a raios
ultravioletas.
Edificações: Das alternativas consideradas no estudo, optou-se pela estrutura em concreto pré-moldado por
apresentar melhor custo/benefício, pois além do reaproveitamento de formas, não tem problemas de corrosão
e apresentam menores problemas na manutenção.
Estacionamento: Para o piso dos estacionamentos do complexo náutico será adotado o Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), que é um pavimento flexível. Esse tipo de pavimento tem menor custo inicial e pode
ser executado mais rapidamente. Além disso, é mais indicado para áreas de pouco fluxo, como no Complexo
Náutico.

Tecnologias Limpas
Na busca de minimizar os impactos ambientais provocados pela implantação e operação do Complexo Náutico,
são propostas alternativas às construções tradicionais e utilização de tecnologias limpas para otimização do
consumo de insumos.
Captação e Reuso de Água: Para fazer a captação da água de chuva, é possível utilizar qualquer superfície
que consiga acumular a água. Nas edificações do Complexo Náutico serão implementados sistemas de reuso
de acordo com as normas técnicas que regulamentam o tema. O sistema irá consistir em um reservatório
(cisterna) que capta a água da chuva através de calhas instaladas nos telhados das edificações ou no piso. As
calhas podem ter um filtro, que irá reter folhas, pedaços de galhos e outros elementos indesejados.
Cabe destacar que a água da chuva não é potável, portanto, imprópria para o consumo humano e, devido
a isso, a água coletada no Complexo Náutico poderá ser utilizada principalmente para irrigação de jardins,
lavagem e limpeza de pátios e descarga em vasos sanitários, resultando em economia e mitigando impactos
ambientais.
Captação de Energia Solar: O uso de energia solar tem como objetivo final reduzir custos e minimizar
impactos ambientais. No contexto do Complexo Náutico, deverão ser implantados painéis solares de silício
para captação da luz solar. Os painéis deverão ser instalados nos telhados das edificações e deverão ser
conectados a inversores solares, que irão converter a energia solar dos painéis em energia elétrica para
posterior distribuição nas instalações.
A energia solar é limpa e renovável, conferindo vantagens socioambientais às edificações, uma vez que não
há emissão de gases poluentes ou outros tipos de resíduos durante sua operação. Em países com grande
incidência solar, como o Brasil, o uso dessa energia é viável em praticamente todo o território, logo não há
restrição para a instalação no Complexo Náutico. Além disso, a implantação em áreas de grande demanda
energética pode trazer vantagens competitivas, uma vez que o empreendimento poderá usar menos ou
nenhuma energia vinda do sistema.
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Conclusão
De acordo com o supracitado, forma adotadas as seguintes alternativas:

- Píer de atracação de navios de passageiros: Adoção de elementos pré-moldados com monolitização estrutural
composta de segunda fase de concretagem “in loco”;
- Marina: Ponte de Acesso e píeres: Adoção de sistema flutuante com utilização de elementos de polietileno de
alta densidade;
- Prédios de apoio em terra: Adoção de edificações em concreto armado moldados “In Loco” ou em elementos
pré-moldados.

Dragagem
As obras de dragagem por 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
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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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Não Realização do Empreendimento
Os projetos de expansão da infraestrutura do Porto de Paranaguá são de extrema importância influenciando
diretamente no aumento de atendimento à exportação de granéis sólidos e líquidos, incentivo de produção
agrícola, reagindo à saturação de movimentação de cargas nos demais portos brasileiros e visando
o crescimento socioeconômico do país, na geração de empregos, aumento de qualidade de vida da
população e do incentivo ao turismo local do litoral paranaense.
A não realização dos empreendimentos acima descritos afetam diretamente a economia do país.
Fonte geradora de empregos, desde o produtor agrícola até a população litorânea, e desenvolvimento
tecnológico da região, as obras dos Píeres T, F, L e Complexo Náutico servirão também como incentivo
de crescimento aos demais portos brasileiros.
O Porto de Paranaguá se destaca no cenário nacional, devido à operação em sistemas de exportação,
principalmente nos corredores de exportação de soja. Neste contexto, o Porto necessita cada vez mais
de espaços para acomodar as demandas de exportação que, em suma, atendem a um processo de
desenvolvimento nacional e que poderão ser supridos com a ampliação.
Além disso, embora o Porto de Paranaguá receba alguns navios de cruzeiro no período de veraneio,
não possui uma estação de passageiros nem um terminal turístico para atender a esta demanda. Faz-se
assim necessária a implantação do Terminal de Passageiros para não prejudicar a região de Paranaguá,
tanto no que concerne a movimentação das cargas como ao turismo.
Nesse contexto, 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.
Além disso, ressaltar que o aumento da safra agrícola e a melhora da economia brasileira devem
impulsionar as atividades de movimentação de grãos. Com o crescimento da demanda, o porto
necessita cada vez mais de espaços de armazenagem e píeres para exportação que, em suma, atendem
a um processo de desenvolvimento nacional. Dessa forma, sem a implantação do projeto, o porto não
terá capacidade de atender às movimentações de cargas crescentes. Por conseguinte, essa medida
impactaria de modo negativo à economia do município de Paranaguá e de toda a cadeia produtiva e de
escoamento de produtos.
Portanto, a não instalação do empreendimento acarretaria numa provável eliminação de alguns
impactos adversos identificados neste estudo. Entretanto deve-se considerar que, em contrapartida, sua
implantação poderá potencializar outros impactos negativos, os quais são analisados com detalhes no
capítulo de avaliação de impactos ambientais.
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Caracterização do Empreendimento
A Ampliação do Porto de Paranaguá é o 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.

Descritivo das obras de ampliação

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.
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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
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.
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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.

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

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.
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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
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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.

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.
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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 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
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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 (100m)

3

Estacionamento Público 48 Vagas

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 10 Vagas

9

Heliponto

10 Edifício Comercial (10.000m2)
11 Estacionamento 4 - Edifício Comercial 302 Vagas
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 122 Vagas
17 Estacionamento 7 - Marina 122 Vagas
18 Marina - Área Seca
19 Estacionamento 8 - Público 33 Vagas
20 Restaurante
21 Estacionamento 9 - Terminal 363 Vagas Carro e 13 Vagas 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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Investimento
O valor total dos investimentos necessários à implantação da Ampliação do Porto de
Paranaguá é estimado em aproximadamente:
1.
2.
3.
4.

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

Dragagem
A fim de permitir acesso seguro de navios
de maior porte, tipo New Panamax, a
APPA prevê serviços de dragagem de
aprofundamento na região de implantação
dos novos terminais (Píer T, F e L) para a
cota (DHN) de -16 metros.
Com relação ao Complexo Náutico, o
Terminal de Passageiros será dragado até
a cota -10,5 metros (DHN) e a Marina até
cota -5 metros. Importante ressaltar que
a bacia de evolução e o canal de acesso
ao Complexo Náutico já será dragada para
as obras da ampliação do Terminal de
Contêineres (TCP), que é escopo de outro
processo de licenciamento ambiental.

Porto de Paranaguá

A dragagem objeto do presente Estudo é
complementar a outro projeto de dragagem
de aprofundamento do Porto que já está
em andamento, dragagem com a Licença
de Instalação nº 1144/2016.
Essa dragagem de aprofundamento em
andamento prevê a retirada de sedimentos
que permitirão o aprofundamento do canal
de acesso ao porto de Paranaguá e de
seus berços.
A dragagem a que se refere este estudo
é apenas relacionada aos complementos
nas áreas próximas aos píeres que serão
instalados e serão realizadas a partir da
dragagem de aprofundamento inicial.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Fonte: PLANAVE, 2016
Layout Geral da Área de Dragagem

Para dragagem dos berços
Cota de Dragagem Volume de DragaDescrição da área
dos Píeres T, F e L, onde não
(DHN)
gem (milhões m3)
há restrições relevantes à
Píer L
-16,0 metros
2,70
navegação e prevê-se maiores
Píer F
-16,0 metros
5,26
profundidades, recomenda-se que
seja empregada draga tipo hopper
Píer T
-16,0 metros
6,10
com capacidade de cisterna em
Terminal de Passageiros
-10,5 metros
1,75
torno de 10 mil m³. Para dragagem
Estimativa do Volume de Dragagem
dos berços do Complexo Náutico
é indicada a utilização de draga hopper de pequeno porte, com capacidade de cerca de 2,5 mil m³, por se tratar de
região com área e profundidade restritas.
O material dragado será transportado pela draga por cerca de 3 horas até o local de despejo (bota-fora) para
esvaziamento, a cerca de 50 km do Porto (coordenadas 25°40'S, 48°08'W). Importante mencionar que não é
prevista a utilização do material dragado em aterros.
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Fonte: PLANAVE, 2016 Localização da Área de Despejo

Terraplanagem
O Complexo Náutico receberá aterro de acordo com um projeto de terraplenagem específico. A cota final de
terraplenagem deverá levar em consideração as maiores chuvas registradas na região nos últimos 20 anos
afim de alagamentos. O volume de material terroso que irá compor o aterro será de 650 mil m³ em uma área
de aproximadamente 252 mil m².

Canteiro de obras e infraestrutura de apoio
A área disponibilizada para implantação do canteiro de obras da Fase de Implantação é de propriedade da APPA
e já encontra-se consolidada como canteiro de obras. Localiza-se dentro da poligonal do Porto Organizado,
localizada a sudeste do TCP. Já existem diversas edificações para esta finalidade, sendo necessário apenas
adequá-las às novas necessidades e, eventualmente, implementá-las com outras edificações necessárias ao
fim a que se destinam. A área total para o canteiro de obras é de aproximadamente 52.000m².

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Estão previstas as seguintes instalações
provisórias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Área para confecção de pré-moldados de concreto, e respectiva estocagem;
Cozinha e refeitório de campo;
Contêineres para escritórios (administração, planejamento, engenharia, compras, dep.
pessoal), portaria, vestiário; ambulatório, laboratórios de solos e concreto;
Sanitários Coletivos
Área para instalação de usina de concreto;
Área para estocagem e manuseio de cimento (silos ou almoxarifado protegido de
intempéries), areia e brita de diversas granulometrias;
Área destinada a central de forma, corte e dobra de armaduras e respectiva estocagem;
Área para estocagem protegida ou a céu aberto para guarda e pré-montagem de
estruturas do sistema de manuseio de sólidos e outras assemelhadas;
Central de abastecimento, lubrificação e garagem de veículos leves e equipamentos;
Central de Resíduos
Oficina eletromecânica para equipamentos e veículos de pequeno e médio porte.
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Os sistemas de utilidades básicas necessárias serão
descritos a seguir. A implantação e a gestão destas
utilidades serão de responsabilidade da empreiteira.
Água potável

Jazidas

O fornecimento de água potável será realizado pela rede
de abastecimento da Empresa Paranaguá Saneamento
que chega ao Canteiro de Obras.
A distribuição de Água Potável para as instalações
dos Canteiros de Obras e consumo de operários nas
frentes de serviço, será realizado por intermédio de
garrafões plásticos distribuídos pelas empreiteiras em
local apropriado. A água potável será obrigatoriamente
servida gelada em recipientes descartáveis.

Os materiais deverão ser originários de jazidas
registradas, licenciadas e em funcionamento na
região. É de responsabilidade da construtora o prévio
conhecimento da qualidade ambiental da jazida, de
maneira que não seja utilizado solo contaminado e/ou
contendo resíduos e materiais inadequados.

Bota fora

Para deposição do material excedente (ADM’s)
temporárias e/ou permanentes serão utilizadas as
áreas definidas pela APPA, preferencialmente aquelas
O fornecimento de energia elétrica será realizado já autorizadas em obras recentes. Quanto ao material
pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL), excedente proveniente do serviço de dragagem, o
sendo a distribuição em rede aérea de 13,8 KV. Será mesmo será direcionado a área licenciada no mar.
disponibilizada aos empreiteiros em redes de 110, 220
e 380 V em subestação a ser construída no canteiro de
obras.

Energia elétrica

Efluentes Líquidos

O gerenciamento dos efluentes deverá estar de acordo
com o Programa de Gestão de Efluente do Porto. Nesta
fase, os efluentes serão tratados no canteiro de obras
A rede de drenagem pluvial superficial deverá ser e posteriormente interligados na rede de coleta da CAB
implantada em conformidade ao Plano de Gerenciamento - Águas de Paranaguá. Nas frentes de obras, serão
de Efluentes do Porto.
instalados banheiros químicos, em número adequado ao
efetivo da obra, administrados por empresa especializada
e licenciada para este fim.

Drenagem pluvial

Drenagem de material
Resíduos Sólidos
contaminado
É de responsabilidade da empreiteira a gestão do material
contaminado proveniente da oficina de pequenos reparos
e do posto de abastecimento de combustível para os
equipamentos e veículos de obras. Os efluentes serão
direcionados para o sistema de coleta e armazenagem
no canteiro para posterior destinação final por empresa
credenciada e devidamente licenciada.

O gerenciamento dos resíduos deverá estar de acordo
com o Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos já implantado no Porto e deverão ser seguidos
desde o início da obra até sua conclusão e respectiva
desmobilização. Os resíduos serão classificados e
destinados de acordo a legislação vigente.

Ampliação do Porto de Paranaguá
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Emissões Atmosféricas, Acesso aquaviário
aquaviário e a rota de navegação utilizada para
Ruídos, Vibrações e Oasacesso
embarcações de apoio na implantação da ampliação
do Porto será o Canal da Galheta, que atualmente serve
Iluminação
às operações do Porto.
As fontes de emissões atmosféricas, ruídos, vibrações e
iluminação dependem dos equipamentos utilizados e os
métodos construtivos aplicados nas obras.
O horário de operação dos equipamentos será de
segunda à sexta-feira das 07:30h às 17:30h e 7:30h às
16:00h aos sábados, aproximadamente. Eventualmente,
se houver necessidade, haverá atividade noturna. Estes
horários de atividade caracterizam as obras como sendo
fontes de ruídos no período diurno exclusivamente,
característica que minimiza os impactos da fase de
obras.

Na etapa de obras haverá o incremento das embarcações
que irão realizar as atividades de dragagem São
estimados 3 ciclos diários de dragagem - 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.

Acesso rodoviário

quando estarão sendo executadas as obras do Complexo
Náutico e serão iniciadas as obras de implantação do
Píer L. Nesse momento, haverá um acréscimo máximo
O principal acesso rodoviário, durante a fase de obra, de 4% no tráfego das vias, não sendo suficiente para
será a rodovia federal BR-277, que liga o município de alterar os níveis de serviço das mesmas.
Paranaguá à capital do Estado, Curitiba. O acesso interno
de veículos e máquinas durante as obras será realizado Vale lembrar que a maior parte da movimentação de
pelas rotas dispostas na figura.
máquinas e caminhões se dará dentro do canteiro
de obras, que fica no interior do Porto e não altera a
De modo geral, as quantidades de máquinas e caminhões capacidade de suporte da rodovia. No entanto, devido
demandados nos períodos de obras dependem ao tempo da liberação de entrada para cada ônibus,
diretamente dos cronogramas de execução das obras. caminhão e carro, é previsível a criação de filas junto
aos portões de entrada do porto durante os inícios dos
Nas obras de ampliação o pico das intervenções irá expedientes diários.
ocorrer durante o sexagésimo primeiro mês do projeto,

Fonte: PLANAVE, 2016
Acessos da Fase de Implantação
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Cronograma de
Implantação das Obras
Píer F
Iníco das
Obras
A1

1

6

Píer T
Iníco das
Obras

12

A2

1

6

Píer L
Iníco das
Obras

Píer F
Fim das
Obras

12

A3

6
1

12

Píer T
Fim das
Obras

A4

6
1

12
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A5

1

6

12

A6

1

6

Píer F
Fim das
Obras

12

A7

1

6

Complexo
Naútico
Início das
obras

12

A8

6
1

12

A9

Complexo
Naútico
Início das
obras

Descritivo das Operações
Condições operacionais atuais
O Porto de Paranaguá dispõe de um cais público acostável contínuo com 3.123
metros de extensão distribuídos em 14 berços de atracação que movimentam granéis
sólidos (grãos e açúcar), contêineres e carga geral. Possui ponto de atracação por
dolfins para operações Roll-on/Roll-off com 220 metros de extensão. E ainda conta
com 2 píeres um destinado a movimentação de granéis líquidos inflamáveis e outro
de fertilizantes, com 2 berços cada.
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As instalações de armazenagem no Porto de Paranaguá são constituídas de armazéns, pátios, silos e tanques.
São dez armazéns dentro da área do Porto Organizado, sendo três armazéns destinados a estocagem de açúcar
ensacado que somam 39.556 m3, cinco armazéns de carga geral com 101.500 m3 e dois armazéns de fertilizantes
com 97.000 toneladas de capacidade. Além destes, há dezenas de outros armazéns distribuídos pela cidade
que servem de apoio às operações portuárias, principalmente para o armazenamento de cargas gerais e granéis
sólidos.
Os 49 silos existentes no porto (dentro e fora da poligonal) são destinados a armazenagem de granéis sólidos,
como milho, soja e açúcar, que somam 1.630.500 toneladas.
Os pátios de estocagem somam 549.050 toneladas e são destinados à movimentação de contêineres, veículos e
carga geral.
A tancagem do porto para granéis líquidos, como combustíveis e óleo de soja, totalizam 195 taques e 2.557.640
m3 de capacidade.

Píer T – Perspectiva

Condições operacionais após as obras de ampliação
A logística vai sofrer alteração significativa devido ao aumento da movimentação de tráfego e de produtos com
as obras de amplicação. As obras de expansão, foco deste documento, preveem a ampliação de estruturas de
atracação.

Características operacionais básicas do Píer T
O Píer T terá atuação no segmento de exportação de graneis sólidos agrícolas, como soja, farelo de soja e milho.
Na região das galerias serão instalados oito conjuntos de correias transportadoras com capacidade de 2.000 t/h
cada, oito balanças de fluxo e sistemas de captação de pó. Estas correias serão alimentadas por transportadores
vindos de armazéns de diferentes operadores portuários e seguirão até as torres pescantes localizadas nos píeres.
O píer contará com oito conjuntos de torres pescantes com capacidade nominal de 2.000t/h cada, para
carregamento dos navios.
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Estão previstos atendimento de navios Handy Size
a Cape Size no Píer T.
Navio Graneleiro

Tipo

TPB (t)

LOA (m)

B (m)

Maior
Intermediário
Menor

Cape Size
Post Panamax
HandySize

136.500
70.000
34.700

275
280
183

43
41
28,3

Calado Máximo
(m)
15,9
13,8
10,5

Características operacionais básicas do Píer F
O Píer F, assim como T, terá atuação no segmento de exportação de graneis sólidos agrícolas, como soja, farelo
de soja e milho.
Para carregamento serão instaladas oito torres pescantes, possibilitando o carregamento simultâneo de quatro
navios .
Ainda está prevista a instalação de oito transportadores de correia com capacidade nominal de 2.000t/h cada que
serão alimentados pelas correias existentes vindas de armazéns de diferentes operadores portuários.

Fonte: Projetos Conceituais para as Obras de Ampliação do Porto de Paranaguá, 2013
Píer F – Perspectiva

O píer F terá capacidade de receber de navios
Handy Size a Cape Size.
Características dos navios de projeto – Píer F
Navio Graneleiro Tipo

TPB (t)

LOA (m)

B (m)

Calado Máximo (m)

Maior Cape Size

136.500

275

43

15,9

Intermediário Post Panamax
Menor Handy Size

70.000
34.700

280
183

41
28,3

13,8
10,5

Nota: LOA (comprimento), B (boca)
Fonte: Projetos Conceituais para as Obras de Ampliação do Porto de Paranaguá, 2013
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Píer L

Características
operacionais básicas

Fonte: Projetos Conceituais para as Obras de Ampliação do Porto de Paranaguá, 2013
Layout do Terminal de Graneis Líquidos – Píer L

O Terminal de Granéis Líquidos terá atuação no segmento de exportação e importação de granéis líquidos
como etanol, óleo de soja, diesel, óleo combustível e gasolina.
Estima-se a movimentação de aproximadamente 3.000 t/h por berço de atracação, totalizando o incremento
de 6.000 t/h.
Serão utilizados dutos para o transporte da carga da retroárea para o píer ou vice-versa.

Características dos navios
Navio Graneleiro Tipo

TPB (t)

Maior Cape Size
Menor Handy Size

100.000
34.700

LOA (m)
280
183

B (m)

Calado Máximo (m)

41
28,3

15
10,5

Nota: LOA (comprimento), B (boca)
Fonte: Projetos Conceituais para as Obras de Ampliação do Porto de Paranaguá, 2013
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De acordo com o Plano Mestre Preliminar de 2016, os locais de armazenamento das
cargas movimentadas pelos píeres implantados deverão ser definidos em consonância
com o Programa de Arrendamentos Portuários do Governo Federal (Bloco 2).
O Programa de Arrendamentos Portuários está inserido no Programa de Investimentos
em Logística – Portos (PIL-Portos) do Governo Federal e prevê, para o Porto de
Paranaguá, o arrendamento de seis (6) áreas, incluindo terminais já existentes e
novos terminais (projetos greenfield).
Nesse contexto, os locais de armazenamento serão de responsabilidade dos
operadores de cada berço e serão consolidados após os arrendamentos das áreas.

Fonte: Programa de Investimentos em Logística – Portos (PIL-PORTOS, 2016)
Áreas do Porto de Paranaguá incluídas no Bloco 2 do Programa de Arrendamentos Portuários
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Características do Complexo Náutico
As áreas reservadas para a operação serão devidamente preparadas de apoio náutico, atendimento ao
segmento de turismo náutico (marina e terminal de passageiros, com receptivo), navios de passageiro, áreas
de convivência, administrativa e elementos de promoção do turismo regional.
O Complexo Náutico e área de Convivência irá contemplar diferentes atividades comerciais, sociais, culturais e
recreativas necessárias para promover uma eficiente e agradável estrutura portuária operacional, administrativa,
turismo e lazer.
O projeto irá contar com 4 edifícios similares contemplando uma área total de 40.000 (quarenta mil) metros
quadrados, ou seja cada Edifício deverá contemplar uma área de 10.000 (dez mil) metros quadrados.
Os Edifícios serão destinados para a implantação do Novo Centro Administrativo/Operacional da APPA, da
hotelaria e dos Edifícios corporativos/ comerciais.
Além dos edifícios, o Complexo Náutico irá operar um Terminal Marítimo de Passageiros, Restaurante, área
para serviços e atendimento ao turista, Torre Panorâmica, Heliporto, Marina, playground, estacionamentos,
áreas de circulação, paisagismo, guaritas e outros.

Mão de Obra
Mão de obra direta e indireta
para implantação
Gráfico – Flutuação de Mão de Obra

Durante a ampliação do Porto, a
quantidade de mão-de-obra sofre uma
flutuação de acordo com as épocas
das fases de implantação, bem como
atividades a serem desenvolvidas, tendo
um pico estimado de 703 trabalhadores
como forma de mão de obra direta
durante o sexagésimo primeiro mês do
projeto.
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 correspondem 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 a geração de 1.413 empregos indiretos e de efeito renda
decorrentes da implantação do empreendimento de Ampliação do Porto de Paranaguá no pico das intervenções.
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Função
Servente
Carpinteiro
Armador

Escolarização
Alfabetizado
Ens. Fundamental Completo
Ens. Fundamental Completo

Quantidade
16,50%
16,50%
16,50%

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 contábel
Operador de pá carregadeira
Operador de retro-escavadeira
Técnico em enfermagem
Mecãnico
Encarregado de pré-moldado
Motorista de caminhão munk
Mestre de obras

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

1%
1%
16,50%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Mão de obra direta e indireta
para operação

A tabela a seguir indica a previsão de mão de obra necessária à operação das fases de expansão do terminal:
Empreendimento
Píer T
Píer F
Complexo Náutico

Quantidade estimada
200 trabalhadores
200 trabalhadores
420 trabalhadores

Píer L

100 trabalhadores

Adicionalmente estima-se incremento
de cerca de 1.740 profissionais
empregados como mão de obra
indireta após a implantação dos
empreendimentos.

Para os Píeres T, F e L

Estima 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

No Complexo Náutico, nos serviços de turismo e excursões, 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.
Toda a gestão de contratação de colaboradores será de responsabilidade dos operadores dos
empreendimentos, dessa forma, o cronograma de contratação e qualificação dos profissionais serão
definidos pelas demandas operacionais de cada projeto especificamente.
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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 de Impacto
Ambiental (EIA). Em segundo lugar, as áreas estudadas permitem a averiguação da abrangência espacial dos
efeitos adversos ou benéficos associados ao empreendimento.
A delimitação preliminar das áreas de estudo pode ser 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.

Proposta de Delimitação da Área de
Estudo para Determinação da Área

Proposta de Delimitação da Área de
Estudo para Determinação da Área de

Diretamente Afetada - ADA

Influência Direta - AEID

A Área Diretamente Afetada (ADA) é a área onde
irão ocorrer as intervenções do empreendimento
e da ampliação. Englobam as áreas destinadas à
instalação da infraestrutura necessária à ampliação
(píeres L, F, T, e complexo náutico) e operação
destas novas estruturas que são objeto de análise
por parte do estudo ambiental, 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.

A Área de Influência Direta (AID) é a área na qual
os potenciais impactos decorrentes das atividades
de planejamento, instalação, ampliação e operação
do empreendimento, incidam ou venham a incidir
de forma direta sobre os recursos naturais e
serviços ambientais, modificando a sua qualidade
ou diminuindo seu potencial de conservação ou
aproveitamento, e as redes de relações sociais,
econômicas e culturais. As áreas de estudo para
determinação das áreas de influência direta (AEID)
estão representadas em mapas para cada meio
(biótico, físico e socioeconômico) separadamente,
conforme descrições apresentadas a seguir.
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Área de Estudo – Meio Físico (AEID)
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
A área de estudo do meio físico para determinação da Área de
Influência Direta (AEID) possui 548 km², sendo 380 km² situados
em ambiente continental e insular. Esta área é drenada por diversos
rios e córregos que nascem na Serra do Mar e deságuam na Baía
de Paranaguá. Assim, a porção continental considera integralmente
as bacias hidrográficas dos rios Embocuí, Emboguaçu, Itiberê, dos
Corrêas, dos Almeidas e Guaraguaçu.

Área de Estudo – Meio Físico (AEII)
A área de estudos para determinação da Área de Influência Indireta
(AEII) do meio físico apresenta 2.914,60km² 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).
A bacia litorânea paranaense é composta por duas grandes subbacias hidrográficas; a baía de Paranaguá com aproximadamente
3.882 km² de extensão que corresponde a cerca de 70% da área da
bacia hidrográfica, e a da baía de Guaratuba, com área aproximada de
1.393 km². Outras duas bacias presentes são a do mar do Ararapira
e a do rio Saí-Guaçu. Também integram a bacia litorânea os rios
Emboguaçu, Itiberê, dos Correias e dos Almeidas. Esses quatro rios
formam a Área Incremental de Paranaguá e somam área de 116 km²
e drenam para o canal da Cotinga. Essa área incremental apresenta a
totalidade de sua extensão situada na planície litorânea, evidenciando,
portanto, baixa energia (SEMA, 2010).
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Ilustração das áreas de influência direta e indireta - Meio Físico
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Área de Estudo – Meio Biótico (AEII) e (AEID)
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.
Para a biota aquática é considerado o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), com 612 km² de área,
compreendendo as baías de Paranaguá e Antonina em sua porção sul e as baías de Laranjeiras e Pinheiros
em sua porção norte.
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, as
quais indiretamente podem ser alvo de impactos provenientes de atividades de implantação e operação do
empreendimento.

Ilustração das áreas de influência direta e indireta - Meio Biótico
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Área de Estudo Meio Socioeconômico (AEII)
A área de estudos para determinação da área de influência indireta (AEII) 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. Estes municípios formam uma
rede urbana regional que tem a cidade de Paranaguá como elemento central e, por essa razão, é denominada
microrregião Paranaguá. Esta rede urbana se insere na mesorregião Metropolitana de Curitiba.
Dos pontos de vista social, econômico e cultural, o projeto de ampliação do Porto de Paranaguá pode influenciar
de forma indireta as populações que se utilizam das águas da baía de Paranaguá, assim como de seus outros
recursos, para o transporte, subsistência, lazer, desporto e turismo.

Área de Estudo Meio
Socioeconômico
(AEID)
Para delimitar a área de estudos para
determinação da área de influência
direta do meio socioeconômico (AEID)
foram considerados, além da ADA, 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
relacionadas a estes grupos.
A Zona de Interesse Portuário (ZIP)
foi objeto de atenção especial no
presente estudo o que determinou a
sua delimitação como subespacialidade
da AEID, ou Área de Estudo para
determinação da Área de Influência
Direta Restringida (AEIDR).

Ilustração das áreas de influência direta e indireta - Meio Socioeconômico
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DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL
Meio Físico
Neste documento são apresentados os dados mais relevantes do diagnóstico do meio físico. O foco desse
trabalho foi levantar todos os dados secundários disponíveis, principalmente no que se refere a licenciamentos
ambientais da própria APPA, além de terminais privados.
A partir disso, o diagnóstico foi construído de forma a compatibilizar a suficiência temporal e espacial dos
dados secundários complementados pelo levantamento de dados primários.

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, onde está
inserida a área de estudo para determinação da área de influência indireta (AEII).
Em termos de clima, 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
No que diz respeito à pluviosidade média sazonal e mensal do município de Paranaguá, confirma-se que
o período de ocorrência da 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, portanto, o inverno, quando durante o mês de agosto o acumulado médio
é de apenas 84,2 mm.
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Ventos
Os dados de direção e velocidade média dos
ventos predominantes foram obtidos pela
estação de Paranaguá, situada a cerca de 3km
do empreendimento, e permitem identificar a
predominância de ventos Sul, com velocidades
médias entre 1,4 e 2,3m/s, enquanto a velocidade
máxima é registrada para o mês de janeiro,
alcançando até 7,0m/s.
Percebe-se que a velocidade média mensal revela
maior intensidade nos meses de outubro a janeiro,
quando a média de 1,9m/s é superada. Durante
o inverno são registrados os maiores índices de
calmaria, entre 64,0 e 46,2 %, destacando-se o
mês de junho quando a velocidade média alcança
valores de até 1,4m/s.

Temperatura do ar
O período de temperaturas mais elevadas é
representado pelos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro, sendo que este último se destaca como
o mais quente entre os três. O período de menores
temperaturas é representado pelos meses de junho,
julho e agosto, sendo que 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. No verão, cuja
média é de 25ºC destaca-se o mês de fevereiro
com 25,4ºC. No outono a média é de 22,3ºC, com
redução durante o inverno para 17,7ºC, sendo o
mês mais frio representado por julho, este com
17,3ºC. Durante a primavera a média fica próxima
da média anual registrando 20,6ºC.

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

veículos automotores. Além disso, há emissões
fugitivas presentes principalmente nos processos
de recebimento, transporte, armazenamento,
carregamento e expedição de cargas, com maior
impacto causado pelas atividades realizadas com
produtos a granel como grãos, farelos e fertilizantes.
Há algumas fontes de emissão pontuais, como filtros
de manga e ciclones em silos de armazenamento
de grãos, por exemplo; porém estas emissões são
pequenas se comparadas às emissões veiculares
e fugitivas, principais fontes presentes em um
porto. Estes tipos de emissões são mais difíceis
de controlar, pois não são lançadas na atmosfera
por meio de dutos ou chaminés, como as fontes
pontuais.
A localização dos pontos de monitoramento para
parâmetros gasosos (Fumaça, SO2, CO, O3, NO2)
e para particulados (PTS e PI) é mostrada na figura.
De forma geral, segundo o IQA (Índice de Qualidade do
Ar), a qualidade do ar nos 3 pontos de monitoramento
do TCP foi classificada como BOA, se considerar
apenas os parâmetros O3 e CO, e como REGULAR

Qualidade do Ar
A Qualidade do Ar é um aspecto muito importante
de meio físico de um determinado local, pois
sua manutenção em níveis adequados contribui
para o bem-estar dos organismos presentes
neste ambiente, inclusive o bem-estar humano.
A avaliação da qualidade do ar é realizada com
base na concentração de poluentes atmosféricos,
tidos como indicadores. Quanto menores os
níveis destes poluentes na atmosfera, melhor é a
classificação da qualidade do ar local.
Basicamente,
as
emissões
atmosféricas
relacionadas à atividade do Porto Organizado
de Paranaguá compreendem fontes móveis
tais como: navios, trens, caminhões, tratores e

Fonte: PLANAVE, 2016
Localização dos pontos de monitoramento da qualidade do ar
(poluentes gasosos e particulados) considerados no diagnóstico.
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para SO2 e NO2.
Além disso, em todas as demais amostragens localizadas
na comunidade do entorno, ou seja, fora da área do Porto
Organizado, o padrão de qualidade do ar da Resolução
CONAMA foi atendido.
A análise dos resultados do monitoramento dos parâmetros
gasosos verificados mostra que a qualidade do ar, no
que diz respeito a estes 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), parâmetro para o qual houve duas
ultrapassagens ao padrão, que ocorreram dentro da área do
Porto Organizado, em locais muito próximos à via de tráfego
intenso de veículos pesados.
Os resultados dos poluentes particulados, que atingem
níveis mais críticos devido à quantidade de fontes de
emissão fugitivas, são apresentados a seguir.

Ruídos e Vibrações
Durante a implantação e operação da Ampliação do Porto de Paranaguá, haverá diversas atividades causadoras
de poluição sonora. Desta forma, é necessário estudar os atuais níveis sonoros e fontes de ruído, para
possibilitar futuras comparações com os níveis de ruído durante a construção e operação do empreendimento.
O diagnóstico relacionado ao ruído iniciou com o levantamento e avaliação da legislação aplicável, principalmente
a Resolução CONAMA 01/1990, a NBR 10.151:2000, bem como a legislação municipal relacionada aos ruídos
e ao zoneamento urbano.
Foram avaliados os dados secundários disponíveis sobre os níveis sonoros na área de estudo e verificou-se
que no local apontaram os 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.
A fim de permitir um completo diagnóstico da área de estudo, os dados secundários aqui mencionados foram
complementados com levantamento de dados primários realizado em campo.
A localização dos pontos de monitoramento de ruído foi definida no interior da AEID, levando em conta a
proximidade das futuras fontes sonoras da ADA com a comunidade, bem como a presença de pontos sensíveis
nos arredores, como equipamentos públicos, residências, dentre outros.

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
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Fonte: PLANAVE, 2016
Figura 8.1.12 – Pontos de monitoramento sonoro no entorno do empreendimento,
onde foi realizado o levantamento de dados primários para este EIA.
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Este diagnóstico apontou que a área de
estudo atualmente já apresenta níveis
sonoros elevados, principalmente em
função das atividades características da área
portuária próxima: tráfego rodoviário intenso
de veículos pesados, e movimentação de
cargas diversas em grande quantidade.
Com relação às vibrações, não há dados
secundários disponíveis nos diversos
estudos ambientais já realizados na região
de estudo. Portanto, para compor o
diagnóstico ambiental do EIA da ampliação
do Porto de Paranaguá, foi realizada uma
campanha de levantamento de dados
primários referentes a vibrações.
Os levantamentos realizados no estudo
indicaram que a intensidade de vibrações é
mais elevada nos pontos caracterizados por
locais de tráfego intenso de veículos.

Principais fontes de vibração e Contagem de veículos durante
o monitoramento:
Tráfego intenso na Av. Bento Rocha .
Carros (253), Caminhões (120), Motos (99), ônibus (6).

Geologia
Em função da construção do Porto, a paisagem foi modificada através de intervenções humanas e parte
do substrato original foi substituído por aterros. Embora a Carta Geológica de Curitiba (MINEROPAR, 2005)
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, de acordo com a proposta de Angulo (1990). 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 quaternários e terrenos aterrados.

Local onde foi executado o PM-04, à margem do canal estuarino, separado deste por porções de mangue.
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Fonte: PLANAVE, 2016
Figura 8.1.14 - Geologia da região das estruturas projetadas e
Áreas Diretamente Afetadas (Modificado de Carta Geológica de
Curitiba – MINEROPAR, 2005).

Ampliação do Porto de Paranaguá

71

O Complexo Náutico será implementado sobre
uma Planície de Maré Atual que, em campo,
pode ser dividida em duas subunidades:
manguezal e bancos arenosos. A primeira, que
corresponde à maior fração do substrato deste
terminal, tem solo predominantemente lamoso,
orgânico, úmido a saturado e pouco compacto;
a vegetação é típica de manguezal com raízes
aéreas. Já os bancos arenosos ocorrem em uma
estreita faixa marginal, que separa o manguezal
do canal estuarino. O solo nestes bancos varia
de arenoso a areno-argiloso e a vegetação é
menos densa do que no manguezal.

Poços de Monitoramento de
água subterrânea

Fonte: PLANAVE, 2016
Geologia da região das estruturas projetadas e Áreas Diretamente Afetadas (Modificado de Carta
Geológica de Curitiba – MINEROPAR, 2005).
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Geologia dos poços de monitoramento
Os Poços PM-01, PM-02 e PM-03 foram instalados
ao redor do Centro Náutico projetado, no domínio do
Manguezal Oceania. 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 perfil
de solo com composição mais argilosa e contribuição
orgânica nos níveis superiores.
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, se comparado ao manguezal e à prainha
Solo arenoso no local de execução do Poço PM-01

Local da execução do Poço PM-01 - barra arenosa adjacente ao manguezal

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 (IPARDES, 1989), 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, Planícies Litorâneas e
Planaltos. A partir deste mapeamento efetuou-se a confecção da carta geomorfológica e quantificação de
suas unidades presentes na AEII e AEID do meio físico.
A sub-região Montanhosa Litorânea faz parte de uma feição orográfica maior, que abrange vários estados,
denominada Serra do Mar. O primeiro compartimento desta sub-região refere-se às Serras, propriamente
ditas, as quais possuem relevos muito energéticos com grandes desníveis, que podem alcançar mais de 1.800
metros (993 metros na área de estudo) e fortes declividades, geralmente superiores a 45%. Os solos são
pouco desenvolvidos, ocorrendo grandes áreas com afloramentos rochosos. Os altos volumes de precipitação
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relegam alta potencialidade morfogenética, isto é,
com capacidade de promover uma rápida evolução
das vertentes. Por outro lado, a vegetação natural
que cresce nas encostas da serra constitui o
principal elemento ambiental de estabilização da
paisagem. A ruptura desse frágil equilíbrio dinâmico
por intervenções inadequadas deverá reproduzir de
forma ampliada os processos erosivos ocorridos
no passado. Este compartimento totaliza 34,31%
da AEII.
O compartimento de Áreas Coluviais Montanhosas
soma apenas 2,81% da AEII. Nele ocorrem solos
mais profundos e desenvolvidos e as declividades
predominantes são de 10 a 45%.

drenagem, além do risco de inundação. Para efeito
de mapeamento este compartimento foi denominado
de Planícies Aluviais Não-Significativas, já que suas
extensões não superam 5,3 km².
Na área de estudo (AEII) identificou-se somente uma
unidade com estas características, cuja área soma
0,18 km².
A sub-região das Planícies Litorâneas possui relevo
plano à suave ondulado, denotando altitude inferior
a 40 metros. Dela sobressaem morros e colinas de
tamanhos diversos. Para fins de mapeamento essa
sub-região foi dividida em seis compartimentos:
•
•

As pequenas planícies aluviais a montante dos
pontos de estrangulamento de drenagem são
originadas por sedimentação fluvial possuem
relevo plano, às vezes dispostos em mais de um
nível, configurando terraços. Em geral, os solos são
profundos, sendo aqueles localizados na planície
de inundação caracterizados por problemas de

•
•
•
•

Planícies Aluviais, que correspondem a 11,05%
da AEII;
Planícies de Restingas, que somam 565,29 km²
(38,92% da AEID, 19,31% da AEII);
Morros, que correspondem a 2,12% da AEII;
Colinas, que são referentes a 1,47% da AEII;
Mangues, que totalizam 6,06% da AEID e 3,77%
da AEII e;
Áreas Coluviais, o qual soma apenas 0,75% da
AEII.

Análise de declividade
Dentre os elementos morfométricos do relevo a análise da declividade deve ser destacada por evidenciar
a distribuição das inclinações das superfícies do relevo. Quanto maior a inclinação das vertentes de
determinada área, mais facilmente os processos erosivos se desenvolverão. A ausência de cobertura
vegetal também contribuirá, neste caso, para a aceleração destes processos, além de contribuir para as
perdas agrícolas e a ocorrência de deslizamentos de terreno.
Tanto a ADA quanto a AEID ocorrem em localidades de relevo exclusivamente plano.
Na AEII predominam as áreas planas que somam 35,34% da área total. As áreas de relevo suave ondulado, cuja declividade abrange o intervalo de 3 a 8%, correspondem a 1,41% da AEII. As porções de
relevo moderadamente ondulado e ondulado representam respectivamente 1,44% e 4,11% de toda a
AEII. As vertentes com relevo forte ondulado e montanhoso correspondem a 18,75% e 11,29% da AEII,
respectivamente.

Geomorfologia de fundo do Estuário de Paranaguá
A geomorfologia de um estuário é o produto de interações entre os processos naturais (aporte sedimentar e as forçantes hidrodinâmicas), as atividades antrópicas e as respostas sedimentológicas para tais
processos (PERILLO et al., 2005; PRANDLE, 2009; PERILLO e SYVITSKI, 2010). Assim, mudanças na
geomorfologia e sedimentologia são continuas em ambientes estuarinos, e seus efeitos têm características específicas que dependem da sua evolução. Sendo assim, a posição atual e evolução futura de um
estuário podem estar relacionadas com as variações do nível relativo do mar, o suprimento de sedimentos e a atividade tectônica (BOYD et al., 2006).
Verifica-se, com base no modelo digital de fundo do estuário, criado com base nos dados batimétricos
disponíveis, que a plataforma continental interna apresenta profundidades da ordem de 21,0 m com redução progressiva em direção à desembocadura do estuário. O canal de acesso aos portos se encontra
bem representado com profundidades entre 15,0 e 10,0 m, estendendo-se até a área do terminal da
Ponta do Felix, onde apresenta profundidades variando entre 6,0 e 9,0 m.
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Fonte: PLANAVE, 2016
Figura 8.1.36 – Batimetria Atual da AEID.
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Análise geomorfológica da área diretamente afetada
Por tratar-se de área constituída em sua grande parte por cobertura de aterramento, a ADA mostra-se
essencialmente plana em altitudes que variam de zero a 5 m. Consequentemente, a declividade predominante
na ADA do empreendimento apresenta-se entre zero e 3%, caracterizando o relevo como plano. Importante
destacar a formação de uma unidade geomorfológica natural no entorno da cobertura de aterramento, trata-se
de uma planície fluvio-marinha composta essencialmente de manguezais.
De acordo com a situação atual das 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 o complexo náutico com profundidade máxima de apenas 2 metros.
Nesse contexto, intervenções de aprofundamento da superfície de fundo são previstas para a implantação e
ampliação de estruturas portuárias.

Fonte: PLANAVE, 2016
Unidades geomorfológicas presentes na porção continental da ADA do empreendimento.
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Pedologia
Ao todo, são reconhecidos dezoito diferentes
tipos de solos na área de abrangência da AEII do
empreendimento, identificadas em nove subordens
e nove associações entre duas subordens
pedológicas, conforme o Sistema Brasileiro de
Classificação dos Solos (SBCS) da EMBRAPA
(2013).
Observa-se que predominam os Espodossolos
Humilúvicos na AEII, compreendendo a
aproximadamente 16,81% da área total. Ocupam
as áreas de planícies litorâneas com amplitudes
altimétricas de até 200m, caracterizados por relevo
com inclinações menores que 3%.
O segundo conjunto de solos com significativo
recobrimento sobre a AEII, representando solos de
relevos caracterizados como sendo moderadamente
ondulados a fortemente ondulados, refere-se às
associações de Cambissolos Háplicos e Argissolos
Vermelho-Amarelos, somando 13,47% da área
total. Recobrem vertentes com inclinações entre 8 e
45%, isto é, em porções do terreno que apresentam
declividades intermediárias de transporte e em
sopés coluviais, com amplitudes altimétricas entre
200 e 900m.
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 e/ou materiais
sulfídricos, 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.
Estão situados nas porções recobertas por
manguezais, sustentando formações pioneiras de
influência fluviomarinha, sendo identificado através
das sondagens 02, 05 e 06, enviadas para análise
e tendo a descrição dos horizontes reconhecidos.
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Risco Geotécnico
Suscetibilidade a inundações
A análise resultou na Carta de Suscetibilidade a Inundações, a qual mostra que a maior parte da porção emersa
da Área de Estudo para determinação da Área de Influência Direta (cerca de 95%) apresenta suscetibilidade
muito baixa a nula a fenômenos de inundação.
Suscetibilidade a movimentos de massa
A análise resultou na Carta de Suscetibilidade a Movimentos de Massa, mostrando que grande parte da porção
emersa da Área de Estudo para determinação da Área de Influência Direta (cerca de 88%) não apresenta predisposição ao desenvolvimento de movimentos de massa, principalmente porque o relevo (plano a suavemente
ondulado) é estável a este tipo de processo físico natural.

Suscetibilidade a processos erosivos
A análise resultou na Carta de Suscetibilidade a Erosão, mostrando que grande parte da porção emersa da Área
de Estudo para determinação da Área de Influência Direta (63%) 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. As áreas de baixa a média suscetibilidade somam cerca 30%, e as
altas a muito alta suscetibilidade perfazem aproximadamente 7%.

Erosão em manguezais
Em etapas anteriores de estudo (Registro Diagnóstico Ambiental, 2011; 4º Relatório Semestral de Monitoramento da APPA, 2015), foram identificadas feições erosivas nos Manguezais Oceania e Rocio, localizados nas
proximidades do Complexo Náutico e dos Píeres em F e em L.
Neste trabalho, foi realizado um reconhecimento de campo na região para observar o estado atual de tais locais
e fazer um comparativo com os dados pré-existentes.

Manguezal Oceania
Trata-se de um barranco com cerca de 1m de
altura, que expõe predominantemente materiais
argilosos avermelhados e, subordinadamente,
porções arenosas e linhas de seixos. Aparentemente
essa feição foi gerada por processo erosivo natural
decorrente de subidas excepcionais da maré,
possivelmente associadas a fenômenos de ressaca.
No trecho percorrido não foram observadas
evidências significativas de desmatamento que, se
estivesse presente, favoreceria o desenvolvimento
de erosão. A única interferência antrópica importante
vista neste local é a deposição de resíduos sólidos,
como plástico, vidro, metal, etc.
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Manguezal Rocio
Durante o reconhecimento de campo não foram encontradas feições erosivas no Manguezal Rocio.
Devido à proximidade com a comunidade, apresenta mais feições de interferência antrópica do que
o Manguezal Oceania, como trilhas e grande quantidade de resíduos sólidos

Recursos Hídricos
O capítulo do diagnóstico dos Recursos Hídricos compreende os subcapítulos referentes à Hidrologia,
Qualidade das Águas Superficiais, Hidrogeologia, e Qualidade das Águas Subterrâneas, conforme
descrito na sequência.

Hidrologia
A bacia litorânea paranaense é composta por duas grandes sub-bacias hidrográficas: a baía de
Paranaguá com aproximadamente 3.882 km² de extensão que corresponde a cerca de 70% da
área da bacia hidrográfica, e a da baía de Guaratuba, com área aproximada de 1.393 km². Outras
duas bacias presentes são a do mar do Ararapira e a do rio Saí-Guaçu. Também integram a bacia
litorânea os rios Emboguaçu, Itiberê, dos Correias e dos Almeidas. Esses quatro rios formam a
Área Incremental de Paranaguá e somam área de 116 km² e drenam para o canal da Cotinga. Essa
área incremental apresenta a totalidade de sua extensão situada na planície litorânea, evidenciando,
portanto, baixa energia (SEMA, 2010).

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. No entanto,
a quantidade de ligações ativas de água, continua acompanhando o crescimento da população de
Paranaguá.
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. Também é possível verificar a evolução ao longo do tempo dos índices
percentuais de coleta e tratamento de esgoto.
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Efluentes, cargas potenciais e
remanescentes
Analisando os dados obtidos, 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. O baixo
índice de atendimento ao tratamento de esgotos
na Bacia Litorânea corrobora com a preocupação
da sociedade em relação à qualidade da água dos
rios e à balneabilidade, situação que é agravada na
época de temporada de verão, devido ao aumento da
população flutuante (SEMA, 2010).
Cerca 62% da produção de efluentes é atribuída
ao setor doméstico (urbano e rural), 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.
De modo geral, 85,7% dos efluentes produzidos
(incluindo tratados e não tratados) são lançados em
corpos d’água superficiais (SEMA, 2010).

Pesca
A pesca se limita à região estuarina e a plataforma
continental rasa, pois parte das embarcações depende
de condições meteorológicas propícias para realizar
as pescarias. Nestas regiões, existem embarcações
de diversos tamanhos e modelos, como por exemplo,
canoas, voadeiras e bateiras. Dentre os instrumentos
utilizados destacam-se a rede de emalhe, gerival, rede
de arraste, malhadeiras e espinhel (SOARES NETO &
GUERIOS, 2010).

Navegação

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
(SEMA, 2010).
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. (SEMA,
2010), 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 e lançados nos corpos receptores
superficiais, e 6,7 L/s não são tratados.
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O acesso aos portos paranaenses se dá pelo Canal
da Galheta, situado entre a Ilha da Galheta e a Ilha
do Mel. Possui extensão de aproximadamente 30
quilômetros, desde o início do canal na plataforma
continental interna paranaense, até a bacia de
evolução do Porto de Paranaguá (AAT, 2009). Através
das normas de Tráfego Marítimo e Permanência nos
Portos de Paranaguá e Antonina, as Autoridades
Portuária (APPA) e marítima (Marinha do Brasil),
estabeleceram setores para trechos específicos do
canal de acesso denominados Alfa, Bravo Uno, Bravo
Dois, Charlie Uno, Charlie Dois, Charlie Três, Delta
Uno, Delta Dois e Echo. (LAMOUR e SOARES, 2008).
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 de cargas congeladas,
navios Minibulkers ou Handybulker para a exportação
de barras de aço, navios full-contêineres que atendem
o Terminal de Contêineres de Paranaguá, Navios RoRo para transporte de automóveis, navios tanque para
produtos inflamáveis, navios tanque para transportar
óleos vegetais, navios químicos para transporte de
produtos como ácido sulfúrico e navios gaseiros para
o transporte de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).
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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 (oito) lançamentos
de efluentes outorgados vigentes e 1 (um)
cadastro de usuário independentemente de
outorga para lançamento em corpo hídrico
receptor. Destes 9 (nove) pontos de lançamento,
5 (cinco) encontram-se na sub-bacia do Rio
Emboguaçu, 3 (três) na do Rio Itiberê e 1 (um)
em outras sub-bacias. O volume de efluentes
lançado é de 23.611 m³/dia que demandam a
disponibilidade de 48.338 m³/dia para diluição
dos mesmos.
Todos os pontos de lançamento outorgados
são de efluentes sanitários ou de sanitários e
industriais. A CAB - Águas de Paranaguá é a
responsável por seis pontos de lançamento,
incluindo dois com a maior demanda bioquímica
de oxigênio (DBO).

Embarcação utilizada na coleta de água da 2ª campanha

Qualidade das águas superficiais
O levantamento de dados primários para o
diagnóstico consistiu em duas coletas: a primeira
foi realizada em junho de 2016, e a segunda
em setembro de 2016, a fim de representar as
variações relacionadas à sazonalidade.
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Coleta de amostras de água com o emprego de garrafa
a mostradora do tipo van Dorn, na estação amostral
#PSF03,durante a 1ª campanha.
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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.
Verifica-se que os teores de Boro total se encontraram
acima dos padrões em todas as amostras analisadas,
considerando as duas coletas em diferentes estações
do ano.
Na primeira campanha, o limite para Coliformes
Termotolerantes também foi superado para a
maioria das amostras, com exceção do ponto #PS01. No ponto #PSF-04, nas amostras de superfície
e fundo, o parâmetro Fósforo total também esteve
em desacordo com o padrão da Resolução CONAMA
357/2005.
Na segunda campanha de amostragem, além do
Boro Total, o Fósforo Total também ficou acima
do padrão da Resolução CONAMA 357/2005 para
águas salobras nas amostras #PS-02, #PSF-03
fundo, e #PSF-04 na superfície. O Ferro Solúvel
excedeu o padrão nas duas amostras de fundo
(#PSF-03 e #PSF04) da segunda campanha, o que
não ocorreu na primeira campanha. Outra diferença
é que os resultados de Coliformes Termotolerantes
atenderam ao padrão em todas as amostras da
segunda campanha.
Os resultados referentes ao levantamento de dados
primários nas proximidades da ADA do empreendimento
são condizentes com os levantamentos secundários
já realizados e apresentados anteriormente.
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. Estes resultados
corroboram com o que já é possível observar em
campo: o lançamento de esgotos domésticos nos
corpos hídricos da região do Porto de Paranaguá,
além de possível contaminação por ferro oriundo das
estruturas ou navios.

Coleta de amostras de água com o emprego de
garrafa a mostradora do tipo van Dorn, na estação
amostral #PSF01, durante a 2ª campanha

Sonda utilizada na mensuração in situ dos
parâmetros físico-químicos, na 1ª e 2ª campanhas

Acondicionamento das amostras de água

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, considerado com área de estudo para determinação da área de influência direta.
Segundo os dados, verifica-se que a principal fonte poluidora de Antonina são os lixões, sendo responsável por
praticamente metade das fontes verificadas na cidade. Já na cidade de Morretes, as principais fontes poluidoras
verificadas foram os areais, seguido pelas fábricas de papel. Paranaguá é o município com o maior número de
fontes poluidoras, 22 no total, e destas a maioria é de empresas de fertilizantes. Devido as características das
principais fontes poluidoras, é possível determinar as prováveis fontes de contaminação através dos potenciais
usos da água.
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Hidrogeologia
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. O primeiro
possui solo lamoso com matéria orgânica e apresenta-se úmido e saturado permanentemente. O segundo
ocorre em uma estreita faixa marginal que separa o mangue do canal estuarino, possui solo arenoso a arenoargiloso, não se encontra saturado permanentemente. Nessa área observa-se o avanço da água do mar
durante a maré alta.
As áreas previstas para a instalação dos píeres encontram-se, em zonas submersas do canal estuarino sobre
sedimentos de fundo rasos atuais.
Foram instalados seis poços de monitoramento durante dos trabalhos. Os poços PM-01, PM-02 e PM-03
foram instalados na ADA do terminal de passageiros e os poços PM-04, PM-05 e PM-06 foram instalados nas
proximidades da ADA referente a instalação dos píeres em F e em L.
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Imagem do Google Earth com a localização dos Poços de monitoramento de água (PM) instalados.
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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 permissíveis para consumo humano (que
não é o caso). A origem da ocorrência de coliformes
termotolerantes no local, possivelmente é função
da quantidade de matéria orgânica verificada nas
camadas superficiais do solo onde foram instalados
os poços de monitoramento.

Oceanografia e
Hidrodinâmica Costeira
Ondas
No interior de corpos estuarinos, como o CEP, as ondas oceânicas apresentam um padrão bastante restrito de
propagação, sendo mais ativas nas regiões de desembocaduras dos estuários. Considera-se desta forma que
as suas direções e formas de propagação são influenciadas fortemente pelos pontais rochosos, bem como
pela batimetria irregular e progressivamente mais rasa em direção do continente.
Nas regiões internas do CEP, considera-se que ondas geradas por padrões locais de vento sejam as mais
frequentes, onde as suas dimensões (altura significativa e período) são menores se comparadas com as
das oceânicas, em função da complexidade da batimetria e da pista de ventos reduzida. Os resultados se
refletem em escalas tempo/espaço bastante reduzidas, sendo observadas principalmente nos espraiamentos
nas planícies de maré que bordejam este complexo estuarino. Os processos de transporte gerados, tendem
a movimentar apenas partículas finas de sedimentos, que acabam sendo barrados frequentemente pela
vegetação de pequeno porte.
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Velocidades de corrente (m/s) durante
uma ocorrência de meia-maré vazante –
sizígia – Cenário Diag – Verão.

Marés e Correntes
O CEP apresenta características de um estuário parcialmente misturado do tipo B, com heterogeneidades
laterais (MARONE et al., 1997), onde as profundidades são pequenas e a salinidade aumenta na direção da
desembocadura. As marés apresentam regime semi-diurno, onde ocorrem duas preamares e duas baixamares em um dia lunar (24h 50min) com desigualdades diurnas. De acordo com Knoppers et al. (1987) e
Marone et al. (1995) o CEP exibe um padrão de estratificação salina somente em situações de fortes marés
vazantes, que ocorrem principalmente durante a ocorrência de chuvas intensas.
Durante as marés de sizígia, as alturas variam desde 1,7 m na embocadura da baía até aproximadamente 2,7
m em Antonina (Marone et al. 1997); nas marés de quadratura, as alturas se reduzem a menos de 80% dos
valores de maré de sizígia, permitindo a formação de até seis eventos diários de maré alta e baixa (Marone et
al., 1994). Essas interações são decorrentes da advecção e fricção no interior da baía e geram componentes
não astronômicos, aumentando no sentido da embocadura para o interior da baía.
As simulações de modelo matemático da dinâmica da água mostram que em maré de sizígia, para as situações
de meia-maré enchente, meia-maré vazante e preamar as velocidades de corrente chegam a 1,0 m/s; em
baixamar, as velocidades estão na ordem de 0,2 m/s. Em maré de quadratura, predominam velocidades abaixo
de 0,5 m/s, sendo menores para meia-maré vazante. Considerando toda a baía, as maiores velocidades
encontram-se na área da Desembocadura Sul, entre as Ilhas da Galheta e do Mel. Neste local a velocidade
ultrapassa 1,0 m/s. As figuras mostram os sedimentos e granulometria de corrente para maré de sizígia,
período de verão, marés enchente e vazante.

Velocidades de corrente (m/s) durante uma
ocorrência de meia-maré enchente – sizígia
– Cenário Diag – Verão.
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Turbidez

A baía de Paranaguá apresenta uma Zona de Máxima Turbidez (ZMT) na região entre a ilha do Teixeira e o porto
de Paranaguá, tendo sido observada a sua migração longitudinal durante o ciclo de maré (MANTOVANELLI,
1999; NOERNBERG, 2001). Mantovanelli (1999) verificou a baixa correlação linear entre a pluviosidade e a
vazão das bacias de drenagem da região, caracterizando a dinâmica hídrica e do material particulado em
suspensão (MPS), nas estações seca e chuvosa.
As maiores concentrações foram observadas próximo ao fundo com valores de 118 mgL-1 na enchente e
444 mgL-1 na vazante, para o período de sizígia de inverno. As baixas concentrações de MPS (entre 8 e 10
mgL-1) foram observadas por um longo período na maré enchente, concomitantemente ao período em que as
correntes apresentaram velocidades entre 0,3 m.s-1 e 0,15 m.s-1. Embora a maior concentração de MPS de
maré enchente tenha sido superior à observada na maré vazante, as concentrações médias destes períodos
foram similares (22 mgL-1 e 23 mgL-1), respectivamente.
Através de medições realizadas em uma seção transversal à baía de Paranaguá em frente ao porto de
Paranaguá, Mantonvanelli et al. (2004) verificaram a de estratificação vertical do MPS, onde os menores
valores de concentração estão na superfície e mais elevadas no fundo.
Aparentemente, grande parte desses sedimentos se deposita novamente no interior do estuário, contribuindo
provavelmente para o assoreamento da bacia de evolução do porto de Paranaguá.

Caracterização dos Sedimentos
Os sedimentos da ADA do empreendimento são compostos majoritariamente por areias muito finas a finas de
bem a muito bem selecionadas, onde os teores mais frequentes de matéria orgânica e carbonatos são de 5%
e 10%, respectivamente.

Levantamento dos sedimentos de fundo realizado para este estudo.
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No geral, não foram observados padrões de distribuição sedimentar, principalmente vinculados às forçantes
hidrodinâmicas, o que seria esperado em um ambiente estuarino como a área de amostragem. Uma
possibilidade para este fato pode estar vinculado às obras de dragagem, que tem sido executadas na área ao
longo do tempo, as quais podem ter modificado o padrão natural de distribuição granulométrica da área de
amostragem.
Os teores contidos de matéria orgânica nos sedimentos são relativamente baixos, que associados aos
sedimentos arenosos, como neste caso, implicam em uma baixa tendência de agregação de contaminantes.
No geral, os sedimentos recentes perpetuam as suas características até os três metros de penetração a partir
do substrato, sendo assim não foram observadas variações relevantes do ponto de vista sedimentológico.
Os sedimentos obtidos a partir dos testemunhos profundos mostrou que a subsuperfície da ADA do
empreendimento é composta por areias finas de moderadamente a bem selecionadas, ocorrendo acessoriamente
siltes de finos a médios. A matéria orgânica e os carbonatos contidos apresentam porcentagem baixas para os
padrões estuarinos, sendo que as principais anomalias nestes valores estão associadas a maciços rochosos
submersos (Pedras Palanganas), as quais aumentam a agregação destes compostos por conta do obstáculo
hidrodinâmica que representam.

Qualidade dos sedimentos
Em um panorama geral, os níveis de PCBs e pesticidas organoclorados na maior parcela
dos sedimentos analisados no CEP se encontram historicamente, abaixo do nível 1 de
contaminação, sendo que contaminações pontuais podem ocorrer.
Os teores de carbono orgânico total (COT, %) e concentrações de nitrogênio (NT, mg Kg1) e fósforo totais (NT, mg Kg-1) nos sedimentos na área estudada não violaram o valor
alerta preconizado pela Resolução Conama 454/12.
As concentrações de PT também não ultrapassaram os valores alerta preconizados na
Resolução Conama 454/12.
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Mapa da distribuição dos valores de diâmetro médio dos grãos na Área Diretamente Afetada do
empreendimento, onde pode ser observada a disposição dos pontos amostrais levantados no EIA.
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Meio Biótico

A caracterização dos componentes do meio biótico (fauna e flora terrestre e fauna aquática) das áreas de
estudo para determinação das áreas de influência das Obras de Ampliação do Porto de Paranaguá foi obtida
mediante compilação de dados secundários disponíveis para a região, e a partir de dados primários obtidos
após a realização de campanhas amostrais. A utilização de um grande volume de informações secundárias
justifica-se devido ao fato de já ter sido despendido esforços de pesquisa no local sob estudo, proporcionando
embasamento científico adicional e relevante para caracterizar a fauna e flora da região.

Caracterização da área de estudo
O Complexo Estuarino de Paranaguá é
considerado o maior estuário da costa sul
do Brasil. Possui ampla diversidade de
ambientes, incluindo extensas formações
de manguezais , planícies e canais de maré,
rios, ilhas, marismas, praias arenosas e
costões rochosos. A área interna do CEP
é margeada por manguezais, marismas e
planícies de maré, enquanto a área oceânica
adjacente e as áreas de desembocadura são
compostas por extensas praias arenosas e
costas rochosas (ANGULO, 1992). A zona
estuarina e costeira do Estado do Paraná
apresenta grande riqueza de ecossistemas
conservados e é utilizada como uma
importante área de abrigo, alimentação e
reprodução para diferentes espécies da fauna
terrestre e marinha (LANA et al., 2001).
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Biota Terrestre - Flora
A Planície Costeira no estado do Paraná estende-se desde o sopé da Serra até o oceano, constituída por
formações arenosas, paludais terrestres, manguezais e por terrenos aluviões terrestres. A retificação da
linha de costa levou a formação das baias de Guaratuba e Paranaguá, esta última estendendo-se por cerca
de 46km terra adentro. Nela se situa um dos principais portos do Estado, o Porto de Paranaguá, localizado
no município de Paranaguá.
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, sendo também influenciada diretamente pelas
massas de ar quente e úmido do oceano Atlântico e pelas chuvas relativamente intensas e bem distribuídas
ao longo do ano.
A Áreas de Preservação Permanente inseridas na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento (porção
representada pelas obras do Complexo Náutico) são compostas por uma área de mangue, medindo
130.669,81m2; e 465,309m2 de margem de curso d’água (que apresenta de 50 a 200 metros de largura).
Totalizando então 131.135,119 m2 de APP na ADA do empreendimento.
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Com base no levantamento florístico realizado através do
método do caminhamento (ACQUAPLAN, 2016), foram
encotradas espécies exóticas na área adjacente ao sítio previsto
para a ampliação do TCP, ou seja, na área diretamente afetada
pelas obras de Ampliação do Porto de Paranaguá (Complexo
Náutico). As espécies encontradas foram: sombreiro
(Terminalia catappa), leucena (Leucaena leucocephala),
jambolão (Syzygium cumini), mamona (Ricinus communis),
banana (Musa sp) e goiaba (Psidium guajava). Muitas destas
espécies são consideradas exóticas invasoras, conforme
Portaria IAP Nº 59 de 15/04/2015, que reconhece a lista oficial
de espécies exóticas invasoras para o Estado do Paraná.
Na caracterização estrutural observou-se para os bosques
de mangue avaliados a ocorrência das três espécies típicas
de manguezal existentes para a região sudeste-sul do Brasil,
Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora
mangle.
Nos manguezais da baía da Paranaguá sob influência do Porto
de Paranaguá, observou-se expressiva ocorrência de Manguevermelho (Rhizophora mangle) e Mangue-preto (Avicennia
schaueriana). Mangue-branco (Laguncularia racemosa) foi
registrada em maior densidade em áreas com histórico de
alteração antrópica.
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Nos bosques de mangue da localidade de Oceania, na área diretamente afetada (ADA) pela
expansão do Porto de Paranaguá (Complexo Náutico), observou-se uma maior diversidade
estrutural, resultante do uso direto da área ao longo do tempo.
A ausência de informações sobre a importância do ecossistema, atrelados às 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 sociais, ou mesmo a
perda do ecossistema em um futuro próximo. Desta forma, é de suma importância monitorar
os manguezais para compreender a distribuição das espécies e para entender os processos que
ocorrem neste ecossistema (SPALDING et al., 2010). Devido à relevância dos ecossistemas
manguezais para o funcionamento ecossistêmico do Complexo Estuarino de Paranaguá, o
empreendedor encontra-se comprometido a conservar esses ecossistemas e a monitorá-los
frequentemente nas áreas de influência do empreendimento.
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A fauna terrestre da região em estudo por este diagnóstico pertence à Província Atlântica (Domínio “Mata
Atlântica”) e Sub-Província Guarani (MELLO-LEITÃO, 1946; CRACRAFT, 1985), sendo que esta última abrange
a área de ocorrência da Floresta Ombrófila Densa, limitada a oeste pelos contrafortes da Serra do Mar e a leste
pela linha oceânica.

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 e microhabitats adequados às diversas atividades de anfíbios anuros,
tais como córregos, poças temporárias, bromélias, serapilheira e etc. Na AEID, o ambiente encontra-se
mais antropizado, o que dificulta o encontro dos anfíbios. A ADA representada pela porção da ampliação
composta 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 das
obras de ampliação do porto de Paranaguá 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 antrópicas acumulativas de água
(ou seja, formação de açudes, lagoas artificiais, etc.). Dentre elas: Sapo Amarelo (Rhinella crucifer), Sapo
cururu (R. 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,
não se fazendo presentes em ambientes alterados, 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).
No terceiro grupo estão as espécies com distribuição associada a áreas
florestadas e que se reproduzem em corpos d’água lênticos temporários
ou acúmulos de água, como nas bromélias (Physalaemus spinigerus e
Fritziana aff. fissilis), ou ainda apresentam como característica reprodutiva
o desenvolvimento direto, não necessitando de água, mas sim de umidade
da serapilheira, para depositarem seus ovos (Adenomera bokermani).
No quarto grupo incluem-se espécies dependentes de corpos
d’água corrente, em áreas com cobertura florestal, como os gêneros
Aplastodiscus, Hylodes e Vitreorana.
Entre as espécies listadas com provável ocorrência para a região do Porto
de Paranaguá, a espécie Rã-manteiga (Leptodactylus latrans) foi a mais
comum entre eles, aparecendo em nove estudos, seguida pelas espécies
Perereca verde (Hypsiboas albomarginatus), perereca de banheiro (Scinax
fuscovarius) e Rã (Leptodactylus notoaktites), registradas em sete. Todas
estas espécies apresentam as características descritas acima para o
primeiro grupo. Ou seja, são espécies generalistas e mais adaptadas as
intervenções antrópicas.
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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 (número total de
espécies) estimada de répteis para o estado do
Paraná.
Dentre as espécies de quelônios (tartarugas,
cágados e jabutis), apenas cágado-pescoço-decobra (Hydromedusa tectifera) é registrada para os
ecossistemas de água doce da região, ocupando
praticamente todos os ecossistemas aquáticos
presentes nela.

Na região de estudo, a presença do jacaré-de-papo-amarelo parece ser pouco intensa segundo
relato de moradores locais, muito embora haja registros da espécie em localidades no entorno.
Sendo assim, a proteção de seus habitats, em especial os manguezais, é a maneira mais adequada
para a sua preservação na região da baía.
Em relação aos lagartos, sete espécies são de provável ocorrência para a região. Dentre eles,
o lagarto-do-papo-amarelo ou teiú (Salvator merianae) , considerado o maior lagarto do sul
do Brasil. É uma espécie bastante comum e associada a áreas abertas, sendo encontrada em
regiões de Cerrado, Caatinga, Chaco e também em várias formações abertas nos domínios da
Mata Atlântica (BORGES-MARTINS, 2007). Esta espécie foi o único registro obtido durante o
diagnóstico do Estudo Ambiental do Projeto de Derrocamento dos Maciços Rochosos da Bacia de
Manobras do Porto de Paranaguá (ACQUAPLAN, 2016), realizado na ADA das obras de ampliação
do Porto de Paranaguá, especificamente onde será implantado o terminal de passageiros.
A maioria das espécies de serpentes registradas para a região encontra-se associada a formações
de restingas e florestas, não sendo conhecidas espécies autóctones (naturais da região), dos
sistemas de mangues, praias ou marinhos, ou seja, espécies de provável ocorrência na AEII
do empreendimento. Os tipos de predominância de hábitos se restringem ao terrícola e semiarborícola a exemplo da caninana (Spilotes pullatus), considerada a maior espécie de serpente
registrada para a região. É uma espécie de hábitos predominantemente florestais.
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Espécies raras e ameaçadas
Das espécies de anfíbios levantadas no EIA, nenhuma espécie rara identificada no estudo foi registrada nas
fases de campo e, das espécies registrada por meio de dados secundários e primários, nenhuma se encontra
ameaçada de extinção. Com relação aos répteis, cinco espécies de tartarugas, sendo elas: tartaruga-marinhacomum (Caretta caretta), Tartaruga-verde (Chelonia mydas), Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata),
Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), são colocadas com
graus de ameaças em nível mundial, porém nenhuma destas foram encontradas nas fases de campo.

Espécies bioindicadoras
Indicadores biológicos ou bioindicadores são organismos vivos ou comunidades cujas funções biológicas se
correlacionam 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, de acordo com dados secundários apenas espécies generalistas e menos susceptíveis às
intervenções antrópicas ocorrem na região do Porto de Paranaguá. Entretanto, a rãzinha-de-vidro (Vitreorana
uranoscopa), que para seu ciclo reprodutivo necessita de pequenos riachos de floresta com floresta ripária
bem conservada (HADDAD et al., 2013), pode ser considerada uma espécie importante na detecção de áreas
bem conservadas (SEGALLA e LANGONE, 2004), embora seu registro na Área de Estudo de Influência Direta
não tenha ocorrido.
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Espécies cinegéticas
Dentre as espécies nativas levantadas por meio de dados primários e secundários, dois
répteis merecem destaque por consistirem em formas cinegéticas: 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
Dentre as espécies analisadas durante a compilação de dados para a herpetofauna destacase o registro de Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnes, 1818), conhecida popularmente
como lagartixa-de-parede. Esta espécie ocorre em quase todos os estado do Brasil e é
oriunda de outro continente (África), ou seja, é uma espécie considerada exótica.

Espécies migratórias
Dentre as espécies registradas e aquelas com
possível ocorrência para as áreas de estudo para
determinação das áreas de influência desse estudo,
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).
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Figuinha-do-mangue

Espécies bioindicadoras
Indicadores biológicos ou bioindicadores são
organismos ou comunidades cujas funções biológicas
se correlacionam com determinados fatores e eventos
ambientais, os quais podem ser empregados como
indicadores na avaliação de uma dada área ou atividade.
Os organismos bioindicadores expressam sintomas
particulares, geralmente de forma qualitativa, que podem
indicar mudanças no ambiente
A espécie Thalasseus maximus (trinta-reis-real) foi
visualizada na primeira campanha do estudo (junho de
2016), associado a bandos de Thalasseus acuflavidus
(trinta-reis-de-bando). As populações de Thalasseus
maximus na América do sul são tanto migrantes quanto
residentes, com indivíduos que se reproduzem no
Hemisfério Norte e que migram para o Caribe, e para o
norte da América do Sul; e outra que se reproduz na costa
Atlântica da Patagônia (NOVELLI, 1997; SICK, 1997;
YORIO et al., 1998), e mais a população que nidifica na
costa brasileira, em ilhas do litoral de São Paulo (CAMPO
et al., 2004). Das espécies de trinta-réis observadas no
estudo essa está enquadrada na categoria Vulnerável
segundo MMA (2014). Seu tamanho populacional vem
reduzindo, devido a interferências antrópicas nos sítios
de reprodução da espécie.
A espécie endêmica de manguezais, Conirostrum bicolor
(figurinha-do-mangue), de status vulnerável no Estado
do Paraná, foi registrada nas duas campanhas amostrais
(junho e setembro de 2016) realizadas. Para confirmação
da ocorrência da espécie na área de estudo e devido ao
seu hábito inconspícuo, foram realizadas incursões no
mangue utilizando playback, como método confirmativo
do registro nos pontos amostrais. Assim, foi observado
que a espécie é comum na área de estudo, região onde a
fitofisionomia é composta de espécies típicas de mangue.
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Das 351 espécies levantadas nos dados secundários,
31 encontram-se em algum grau de ameaça e/ou quase
ameaçada (NT- near threatened), sendo que cinco delas
foram registradas durante as duas campanhas realizadas
para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental da
Ampliação do Porto de Paranaguá. As espécies ameaçadas
identificadas são:
Savacu-de-coroa (Nyctanassa
violacea – EN/PR; Trinta-reis-real (Thalasseus maximus
– NT/PR, VU/MMA; Figurinha-do-mangue (Conirostrum
bicolor – VU/PR); Guará (Eudocimus ruber -CR/PR);
Gaivota-de-rabo-preto (Larus atlanticus VU/IUCN). O
complemento dessa lista com as espécies ameaçadas
pelo monitoramento de bancos arenosos do entorno do
TCP até julho (ACQUAPLAN, 2016) ainda adiciona as
espécies Grlha azul (Cyanocorax caeruleus) – NT/IUCN;
Papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) - EN/PR,
VU/MMA, VU/IUCN; Gavião Caranguejeiro Buteogallus
aequinoctialis - EN/PR, NT/IUCN) registradas na mesma
área de estudo.
Status de Conservação:
LC= Pouco Preocupante, NT=quase ameaçada, VU= vulnerável, EN=
em perigo, CR= criticamente em perigo. PR – Espécies ameaçadas
de extinção no Estado do Paraná (MIKICH et al., 2004). BR – Espécies
ameaçadas de extinção no Brasil (MMA, 2014). IUCN – Espécies
ameaçadas no mundo (IUCN, 2016.3).
Ambiente:
Al=alagado, Oc=oceânico, Co=costeiro, AA=área aberta e Fl=florestal.
Status:
R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis); VS =
visitante sazonal oriundo do sul do continente; VN = visitante sazonal
oriundo do hemisfério norte; VO = visitante sazonal oriundo de áreas
a oeste do território brasileiro; VA = vagante (espécie de ocorrência
aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em
países vizinhos, oriundo do sul [VA(S)], do norte [VA(N)] ou de oeste
[VA(O)], ou irregular num nível mais amplo [VA]).
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O savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea),
de status Em Perigo no Estado do Paraná, foi
registrada nas duas campanhas amostrais
(junho e setembro de 2016), sempre associada
aos manguezais, durante a maré alta e planícies
de marés, em horários de maré baixa.
O Guará (Eudocimus ruber) no estado do Paraná
criticamente ameaçada (MIKICH e BÉRNILS.
2004), foi visualizada na primeira campanha,
em junho de 2016. Já é documentada a
recuperação das populações de Guará ao sul, e
desde o ano de 2009, há registros contínuos de
grupos de Guará nos manguezais do complexo
estuarino de Paranaguá (KRUL et al, 2009).
A composição do bando de apenas jovens é
comum na espécie, como documentado em
Sick (1997), e a exposição dos baixios ou
bancos lodosos pela ação da maré pode ter sido
um chamariz para o forrageio dos indivíduos

Savacu-de-coroa

e as ilhas de mangue acerca do Terminal de Contêineres de Paranaguá (área de estudo para determinação da
área de influência do projeto de ampliação do Porto de Paranaguá) funcionando como dormitórios temporários.
A gaivota-de-rabo-preto (Larus atlanticus) é uma espécie quase ameaçada (BIRD LIFE INTERNATIONAL, 2015)
e endêmica da costa atlântica da Argentina, Uruguai (COLLAEet al., 1994; BERÓN et al.,2011; SUÁREZet al.,
2012.
O registro feito na primeira campanha (junho de 2016) do EIA amplia a informação sobre o alcance migratório
da gaivota-de-rabo-preto, estendendo sua área de distribuição 175 km ao norte de Itajaí/SC, limite anterior
desta distribuição.

Espécies cinegéticas
As espécies que são alvo intenso de caça,
tanto para alimentação quanto para esporte
e lazer, são conhecidas como espécies
cinegéticas.
Não foram observados vestígios de caça ou
captura de aves silvestres em campo durante
as campanhas realizadas para o EIA.
Algumas espécies levantadas no estudo,
podem ser destacadas com potencial
cinegético ou para cativeiro , como o
Inhambu-guaçu (Crypturellus obsoletus)

Inhambu-guaçu

Espécies exóticas sinantrópicas
A avifauna exótica é representada por apenas duas espécies: pombo-doméstico (Columba livia) e pardal
(Passer domesticus). Estas espécies estão relacionadas a ambientes antropizados, e os registros em ambientes
naturais não é comum.
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Espécies migratórias
Maçarico-grande-de-perna-amarela

No levantamento primário do presente estudo foram
registradas 2 espécies migratórias. A gaivota-derabo-preto (Larus atlanticus) visitante do sul da
América do sul (VS), e o maçarico-grande-de-pernaamarela (Tringa melanoleuca) visitante do hemisfério
norte (VN).
Nos levantamentos de dados secundários realizados
pela ACQUAPLAN (2016), na mesma área de
estudo, foram registradas as espécies migrantes
águia-pescadora (Pandion haliaetus- VN), batuiruçu
(Pluvialis dominica - VN), batuíra-de-bando
(Charadrius semipalmatus- VN), maçarico-pintado
(Actitis macularius - VN), maçarico-de-perna-amarela
(Tringa flavipes- VN), maçarico-grande-de-pernaamarela (Tringa melanoleuca- VN), maçarico-de-colete
(Calidris melanotos- VN), pisan’água (Phalaropus
tricolor- VN), gaivota-de-rabo-preto (Larus atlanticusVS) e o tinta-réis-boreal (Sterna hirundo - VN). Esses
registros representam 27% das 37 aves migratórias
de provável ocorrência na região.

Espécies de interesse epidemiológico
As aves podem ser potenciais transmissoras
de doenças aos seres humanos. As principais
etiologias diagnosticadas em aves aquáticas
(Anseriformes), urubus (Cathartiformes), pombos
(Columbiformes), galináceos (Galliformes), aves de
rapina (Falconiformes), passarinhos (Passeriformes,
Piciformes), papagaios (Psittaciformes) e corujas
(Strigiformes), foram Aspergillus (fungo), Candida
(fungo), Capillaria, Chlamydophila (bactéria),
Eimeria, Haemoproteus, Isospora, Mycoplasma,
Plasmodium,
Sarcocystis,
Staphylococcus,
Tetrameres, Trichomonase (FERREIRA-JÚNIOR
et al., 2010). Entre estas, podem ter significado
zoonótico Aspergillus (fungo), Candida (fungo),
Chlamydophila (bactéria) e Staphylococcus
(bactéria). A psitacose é o nome da doença causada
pelo agente Chlamydophila psittaci em humanos,
geralmente transmitida por aves silvestres, podendo
causar problemas respiratórios em humanos. O
agente já foi encontrado em mais de 130 espécies
de aves, mais de metade delas psitacídeos, como
Brotogeris tirica e Pionopsitta pileata. De uma forma
geral, pode-se dizer que as aves são reservatórios
potenciais de clamídias (BARBOSA et al., 2011).

Brotogeris tirica
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Mastofauna
Este estudo tem como objetivo diagnosticar as espécies de mamíferos terrestres ocorrentes na região prevista
para a Ampliação do Porto de Paranaguá, e seu entrono. Foram identificadas as espécies da mastofauna
endêmicas na área de estudo assim como, espécies ameaçadas, visando contribuir para uma caracterização
da área e para a avaliação dos impactos de tal atividade sobre os mamíferos terrestres.
A mastofauna encontrada no entorno do Porto se caracteriza por um grande número de espécies domésticas,
como cães e gatos, e 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
antropizados. Visto que a ampliação do Porto de Paranaguá não afetará a área terrestre de mangues, a
mastofauna local não sofrerá impactos diretos de tais atividades.

Espécies utilizadas pela população (cinegéticas)
A caça ilegal é um dos principais fatores causadores de ameaças às populações brasileiras de muitos animais
(CHIARELLO et al., 2008). Mamíferos de médio e grande porte são grandes alvos de práticas de atividades
cinegéticas que incluem caças esportivas, profissionais e para fins de subsistência. Dentre as espécies listadas
para a macrorregião onde está inserido o Porto de Paranaguá que podem sofrer pressão de caça, podemos
citar os tatus, como os do gênero Dasypus, Pecari tajacu (cateto), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara),
Dasyprocta azarae (cutia) e veados do gênero Mazama.

Espécies potencialmente invasoras – exóticas
Dentre as espécies levantadas durante a compilação de dados para área de estudo para determinação da área
de influência do empreendimento a lebre (Lepus europaeus) é considerada uma espécie exótica, potencialmente
invasora. Vidolin e Moura-Britto (2009) citam a ocorrência em Pontal do Paraná.
Ratos da família Muridae, como o registrado na área de estudo para determinação da área de influência do
Projeto de Ampliação do Porto de Paranaguá, também são considerados espécies exóticas (Portaria IAP Nº
059/2015).

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 reservatórios (OLIVEIRA et al., 2004). Espécies
sinantrópicas, como roedores e gambas registrados no estudo, podem ser elos entre meio urbano e natureza,
trazendo doenças do ciclo silvestre para o homem e também inserir doenças originalmente humanas no ciclo
silvestre. Em ambientes portuários doenças como a Leptospirose; Tifo murino; Peste bubônica; Salmonelose;
Toxoplasmose e Febre hemorrágica viral com síndrome renal (Buckie, 1994), que podem ter os roedores como
reservatório, são importantes na saúde pública (COSTA, 2013).

Espécies migratórias
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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 nas áreas amostradas espécies ameaçadas ou raras. Mas dentre as 105 listadas para
a região, 19 espécies de mamíferos estão sob algum grau de ameaça. Dentre estas espécies ameaçadas, 11
podem ser consideradas de médio e grande porte.

Espécies bioindicadoras
Quando presentes em um determinado ecossistema, as espécies bioindicadoras, geralmente, indicam a
qualidade do ambiente e sua capacidade de interação entre diversos tipos de organismos. Não foram registradas
espécies com estas características nas áreas amostradas neste estudo.

Biota Aquática
Setores Ambientais no Complexo Estuarino de
Paranaguá - CEP
O setor mais externo e de alta energia, localizado na
desembocadura da baía, compreende águas com salinidade
próxima de 30%, sedimento bem selecionado, areia fina e
baixo conteúdo de matéria orgânica (MO); polihalino.
O setor mediano, possui baixa energia e salinidades
intermediárias, sedimentos pobremente selecionados, com
predominância de areia muito fina e conteúdo de MO variado
e mesohalino.
A região mais interna da baía, com salinidades entre zero e 15,
sedimentos tipicamente fluidos, com predominância de silte
médio e alto conteúdo de MO e água. A diversificada gama
de microambientes criada por estes gradientes, forma uma
estrutura em mosaico para a distribuição dos organismos de
fundo. Setores oligohalinos só são encontrados a montante da
cidade de Antonina ou nas áreas de transição entre o corpo
estuarino principal e os rios que desembocam na baía.

Coleta de fitoplancton

Comunidade planctônica
A identificação qualitativa dos organismos planctônicos foi
realizada através da análise das características morfológicas
e métricas dos organismos, e com auxílio de livros, manuais e
catálogos de identificação especializados.
A análise quantitativa, por sua vez, consistiu na contagem
do número de células por litro, sendo utilizada uma alíquota
da amostra sedimentada para realização da contagem de, no
mínimo, 100 organismos da espécie dominante na amostra.
A densidade do fitoplâncton (cel/L) foi calculada utilizando-se
fatores de correção em função do volume contado.
Na região costeira, a densidade do fitoplâncton, em células
por litro, mostra um nítido gradiente crescente a partir da área
estuarina em direção ao oceano.

Análise laboratorial
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Comunidade zooplanctônica
A comunidade zooplanctônica na Baía de Paranaguá, mais
precisamente na área de estudo para determinação da área de
influência das obras de ampliação do Porto de Paranaguá foi
composta por organismos coletados em cinco pontos amostrais,
e registrou a presença de 26 taxa representando 7 (sete) grandes
grupos. Os valores de densidade média variaram de 892,8 org./m³
(ponto amostral #2) à 3687,7 org./m³ (ponto amostral #5).
A presente campanha foi realizada no inverno (junho/2016) com
densidade média de 2021,96 org./m³, mais alta comparada às
campanhas anteriores, realizadas para o programa do Terminal de
Containers de Paranaguá, que foram de 233,96 org./m³ (setembro
de 2012), 332,29 org./m³ (junho de 2013), 178,34 org./m³ (agosto
de 2013) e 306,25 org./m³ (julho de 2014).

Comunidade ictioplanctônica

Coleta de zooplancton

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, presentes em praticamente todas as campanhas, exceto nas campanhas de julho/2014 e
abril/2015. Entretanto, as maiores densidades ocorreram durante novembro/2012 e abril/2013, com médias
de 2,18 e 1,37 larvas/m³, respectivamente. A presença destas larvas indica que a região (área de estudo
para determinação da área de influência das obras de ampliação do Porto de Paranaguá, objeto deste Estudo
de Impacto Ambiental – EIA) é utilizada durante o ano todo para desenvolvimento larval de diversos peixes.
Das famílias identificadas no monitoramento realizado por Acquaplan (2016), quatro delas ocorreram com
apenas um exemplar, sendo elas Mugilidae, Paralichthyidae e Tetraodontidae.
Foram coletados, em cinco pontos amostrais, um total de 6 (seis) ovos e 5 (cinco) larvas de peixes. As
densidades registradas variaram de 0 à 0,18 ovos/m³ e de 0 à 0,14 larvas/m³, destacando o ponto amostral
#4 com as maiores densidades. As larvas de peixes foram representadas pela família Blenniidae, sendo que
a espécie Scartella cristata foi identificada nos pontos amostrais #2 e #4.
Possíveis impactos no ambiente decorrentes da ampliação do Porto de Paranaguá podem ser observados
através da comunidade do ictioplâncton, principalmente através de deformidades e/ou ausência das espécies
de Gobiidae e Blenniidae. Sendo recomendado o monitoramento desta comunidade durante as fases de
instalação e operação do futuro empreendimento. Por isso, o empreendedor compromete-se a monitorar esta
comunidade durante as fases de instalação e operação do empreendimento.

104
104

RIMA
RIMA- Relatório
- RelatóriodedeImpacto
ImpactoAmbiental
Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Comunidade fitoplanctônica
No programa de monitoramento do TCP, os organismos
fitoplanctônicos foram identificados em 188 espécies distribuídas
em 9 classes: Bacillariophyceae, Coscinodiscophyceae,
Fragilariophyceae, Dinophyceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae,
Euglenophyceae, Dictyochophyceae e Ebriidea. As espécies
identificadas na presente campanha já tinham sido descritas no
Complexo Estuarino de Paranaguá. Vale ressaltar que as espécies
Neoceratiumfurca e Neoceratiumtrichoceros já foram descritas
nas campanhas anteriores, entretanto ainda constava com a antiga
nomenclatura, Ceratiumfurca e Ceratiumtrichoceros (GÓMEZ et al.,
2010).

Bioindicadores de qualidade ambiental
No complexo estuarino de Paranaguá, sugere-se o gênero
Skeletonema como indicador da qualidade ambiental da região.
Algumas das classificações, como por exemplo, espécies
ameaçadas, sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação
e de importância econômica e cinegética não se aplicam para o
fitoplâncton.

Macrofauna bentônica
As coletas foram realizadas a bordo de embarcação do tipo
“arrasteiro”. Foram estabelecidos 8 pontos amostrais em áreas
sublitorais em torno do sítio previsto para a ampliação do Porto de
Paranaguá.. Em cada ponto foram tomadas 3 amostras, perfazendo
um total de 24 unidades amostrais. A amostragem foi realizada no
mês de julho de 2016.
Foram coletados 255 organismos pertencentes a 34 táxons
macrobênticos, com valores de densidade oscilando entre 0 e 2.545
inds/m2 (médiade 483 inds/m2) na campanha realizada em junho
de 2016.
Os moluscos dominaram amplamente a fauna, representando 72%
dos organismos coletados. Os poliquetas seguiram em importância
numérica representando 20%, seguido por crustáceos com 7%. Os
demais organismos (Oligoqueta e Ophiuroidea) representaram 1%
da fauna.
Dentre as 14 morfoespécies de moluscos encontrados, o bivalve
Anomalocardia brasiliana foi a mais abundante, representando em
torno de 54,6% dos moluscos coletados. Haminoeidae (12,5%)
seguido por Tellina sp. (8,7%), Heleobia australis (8%) e Neritina
(6%) seguiram em importância numérica e exibiram valores mais
elevados de densidade no ponto amostral.
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Ictiofauna e Carcinofauna
A ictiofauna representa um fator de regulação energética através do consumo direto de
produtores ou por predação de organismos detritívoros, através da troca de energia entre
os níveis tróficos inferiores e superiores, e entre os ecossistemas vizinhos. Sob o prisma
ecológico os peixes são fundamentais e atraem para si o maior foco dos estudos de
ecossistemas aquáticos, corroborando a esta predisposição de interesse, estas assembleias
têm sua composição alterada em função de variações ambientais naturais e perturbações
antropogênicas podendo ser utilizadas como indicadoras (ARAÚJO et al., 2001).
As comunidades de peixes de estuários são tipicamente constituídas por um conjunto de
espécies:
1. residentes - aquelas que completam todo o seu ciclo de vida nestes ambientes;
2. estuarino-dependentes - espécies marinhas que dependem dos estuários para
reprodução e/ou desenvolvimento;
3. dulcícolas - um pequeno número de espécies de água doce com a capacidade
osmorreguladora que lhes permite entrar e sair dos estuários;
4. anádromas e catádromas - espécies que migram da água doce para águas marinhas
ou vice-versa (BLABER, 2002).
Para a coleta foram estabelecidas três estações amostrais perpendicularmente à linha de
costa e uma localizada na desembocadura do Canal da Cotinga.
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Ictiofauna
De acordo com o Índice de Frequência de Ocorrência proposto por Dajoz (1973), mais de 46% das
espécies foram classificadas como acidentais ou raras, ocorrendo em apenas um ponto amostral,
38% como acessória, sendo registradas em pelo menos dois pontos amostrais e, 15% foram
classificadas como constantes ocorrendo em pelo menos três dos quatro pontos amostrais. Somente
a espécie bagre-amarelo (Cathorops spixii), foi registrada em todos os quatro pontos amostrais. Esta
espécie também foi registrada no estudo elaborado ACQUAPLAN (2013). As espécies residentes
são adaptadas a condições ambientais inóspitas, que contribuem para sua dominância, uma vez que
exclui as demais espécies (RODRIGUES et al., 1994).

Carcinofauna
De acordo com o Índice de Frequência de Ocorrência proposto por Dajoz (1973), e considerando apenas
as espécies registradas neste estudo de dados primários, Camarão-de-sete-barbas (Xiphopenaeus
kroyeri ) e Siri-Azul (Callinectes ornatos) foram classificadas como espécies constantes, ocorrendo
em pelo menos três dos quatro pontos amostrais e, Callinectes danae foi classificada como acessória,
sendo registradas em pelo menos dois pontos amostrais. Nenhuma das três espécies foi registrada
em todos os pontos amostrais.

Espécies ameaçadas
Considerando os dados primários e os elaborados por ACQUAPLAN (2016), quatro espécies estão
inseridas na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais - IUCN (2016) e três espécies estão na lista vermelha do MMA (2014), sendo que duas
destas espécies constam em ambas as listas. Das quatro espécies presentes na lista vermelha
da IUCN, duas gavião-do-mar (Rhinoptera bonasus) e cação viola (Rhinobatos percellens) estão
classificadas como Quase Ameaçadas (NT), Raia viola (Zapteryx brevirostris) classificada como
Vulnerável (VU) e Cavalo marinho (Hippocampus reidi) classificada como dados deficientes (DD). No
entanto, de acordo com MMA (2014), Hippocampus reidi e Zapteryx brevirostris estão classificadas
como Vulnerável (VU) e, bagre cachola (Genidens barbus) está classificada como Em Perigo (EM).
Estas espécies foram capturadas apenas nos estudos elaborados por ACQUAPLAN (2016).
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Espécies endêmicas, exóticas, de distribuição
restrita ou raras
Por fim, nenhuma das espécies de peixes e carcinofauna listadas
em ambos os estudo é considerada rara ou de distribuição restrita
para esta região. Das espécies da ictiofauna e carcinofauna
aferidas, apenas o siri (Charybdis hellerii) é considerado exótica
à região. Esta espécie é originária do Japão, Nova Caledônia,
Austrália, Havaí, Filipinas e Oceano Índico, e foi capturado apenas
nos estudos elaborados por ACQUAPLAN (2016).

Espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de
sobre-explotação
As espécies de peixes bagre (Genidens barbus), pescadafoguete (Macrodon ancylodon), corvina (Micropogonias furnieri),
sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), cavalo-marinho
(Hippocampus reidi) e as espécies de camarões (Penaeus
paulensis e Xiphopenaeus kroyeri) são categorizadas como
espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobre-explotação.
Destas espécies, apenas o camaronídeo Xiphopenaeus kroyeri foi
capturada em ambos os estudos.

Espécies de importância econômica e cinegética
Dentre as espécies que compõe a ictiofauna demersal e
carcinofauna, listadas neste estudo, algumas apresentam
interesse econômico sendo utilizadas como alimento, embora a
abundância dos indivíduos não represente um estoque pesqueiro
expressivo.
Especialmente as espécies das famílias Carangidae e Sciaenidae
listadas neste estudo, 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, verificando
grande representatividade para a economia.

Bioindicadores e qualidade ambiental
Os peixes e crustáceos tem sido representativos indicadores de
qualidade ambiental, por meio de respostas biológicas destes
grupos a fatores naturais e antropogênicos (LAUNOIS et al., 2011).
Neste sentido não seria plausível sugerir uma espécie específica
para avaliar a qualidade ambiental dos trechos estudados como
um todo, tratando-se de ambientes com complexidade estrutural
e características fisiografias similares. Desta forma, por meio
de programas de monitoramento biológicos pode-se retratar
a qualidade ambiental, aplicando-se diferentes protocolos de
avaliação, índices biológicos, respostas às modificações da
estrutura e composição destas biocenoses. Além disso, é
interessante a utilização de analises periódicas de metais pesados
em tecidos de indivíduos representantes da ictiofauna sensíveis
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Mamíferos marinhos
O Complexo Estuarino da baía de Paranaguá, o qual tem extensão total de 612km² é composto
essencialmente por dois corpos de água: as baías de Paranaguá e de Antonina (eixo leste-oeste)
e a Baía das Laranjeiras (eixo norte-sul), conectando-se com o oceano através de dois canais
localizados em torno da Ilha do Mel (LANA et al., 2001). A baía de Paranaguá constitui um dos
maiores sistemas estuarinos em toda a região Sul do Brasil e, tem, portanto, grande relevância
para a conservação de organismos marinhos. Além da baía abrigar uma grande variedade de
ambientes aquáticos (e.g. mangues, marismas, costões rochosos, parceis, praias arenosas,
e planícies de marés), grande parte de seu entorno encontra-se protegido por unidades de
conservação.
Os mamíferos marinhos compreendem um grupo faunístico que sempre chamaram atenção por
parte dos órgãos ambientais ao longo dos processos de licenciamento de empreendimentos em
áreas costeiras. Na baía de Paranaguá, as espécies de mamíferos marinhos mais comuns são a
toninha (Pontoporia blainvillei), e o boto-cinza (Sotalia guianensis); contudo, conforme estudos
realizados na região do Porto de Paranaguá é frequentemente utilizada apenas por esta última
espécie (DOMIT, 2010; DECONTO e MONTEIRO-FILHO, 2010). S. guianensis (Van Bénéden, 1864),
é uma espécie de pequeno cetáceo que ocorre ao longo da faixa costeira atlântica da América do
Sul e Central, onde habita estuários, baías protegidas ou áreas estritamente costeiras (BOROBIA
et al., 1991). Classificada como uma espécie insuficientemente conhecida - “DD” (IUCM, 2011),
a S. guianensis não está incluída na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada
de Extinção (MMA, 2003), mas consta na lista paranaense como “vulnerável - VU” (IAP, 2015).
Abaixo são apresentadas as atividades de pesquisa desenvolvidas especificamente para este
diagnóstico, com seus respectivos resultados e discussões. Estes estudos foram elaborados
com a finalidade de identificar as espécies ocorrentes de cetáceos no interior da baía de
Paranaguá, com suas distribuições, frequências de ocorrência e uso das áreas, que são
informações necessárias para analisar os possíveis impactos causados sobre estes animais
pelo empreendimento em questão.

Atividade de pesquisa I – Monitoramento da área da obra através do uso
de pontos fixos de observação
Para a avaliação dos efeitos da atividade portuária na distribuição dos cetáceos nesse setor
da baía, foram realizados levantamentos da ocorrência e abundância dos cetáceos na área do
empreendimento. Nesse sentido, optou-se em realizar os registros de ocorrência dos animais a
partir de dois (02) pontos fixos de observação (localizados nas duas extremidades do Porto de
Paranaguá), método que tem sido utilizado em diversos estudos de cetáceos com o intuito de
minimizar os efeitos da presença do observador e embarcações no comportamento dos animais
(STONE et al., 1992).
Durante o período monitorado foram observados apenas grupos de S. guianenis, assim como
é descrito na literatura especializada para este segmento da baía (DOMIT, 2010; DECONTO e
MONTEIRO-FILHO, 2010). Os golfinhos puderam ser avistados nas áreas visíveis a partir dos
pontos fixos de observação, sendo que a área circunvizinha ao trapiche do Rocio foi mais
frequentada do que a do TCP, com uma ocupação de 14,37% e 47,24%, respectivamente. Vale
destacar que esta distribuição corresponde com a obtida por Domit (2010), e de acordo com
ACQUAPLAN (2014) que realizou um estudo etnoecologico com os pescadores artesanais e
barqueiros locais que indicam que o local de maior ocorrência de cetáceos na zona portuária de
Paranaguá situa-se na área nas proximidades do rio Emboguaçu, do píer do Rocio e os primeiros
píers de atracação.
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Atividade de pesquisa II – Monitoramento embarcado da área interna
da Baía de Paranaguá através do uso de transectos lineares
Para o desenvolvimento do presente estudo foram realizadas duas (02) saídas de campo, nos
dias 15 e 16 de junho de 2016. Ao total foram empregadas 6,80 horas de esforço amostral,
tendo sido percorridos 84,01 km de transectos. Durante estes percursos a Sotalia guianensis
foi a única espécie de cetáceo avistada na baía de Paranaguá, sendo registrados vinte e
seis (26) grupos, totalizando cento e quarenta e dois (142) animais, sendo observados a
distancias de 100 a 900m.

Atividade de pesquisa III – Monitoramento do ruído subaquático na
Baía de Paranaguá
Ao longo da saída de campo empregada para esta atividade (dia16 de junho de 2016), foi
possível coletar os registros acústicos de todos os pontos previstos. A média dos valores de
poder acústico médio variaram de 100,2 dB a 116,9 dB. Valores pontuais de poder acústico
médio tiveram um máximo de 189,1 dB, enquanto o menor valor diário de poder acústico
médio foi de 94,2 dB. Em todos os locais a frequência central, parâmetro que divide o espectro
em duas faixas de igual energia, apresentou médias situadas abaixo de 1kHz, indicando um
predomínio de emissões de baixas frequências.
A extração dos parâmetros acústicos evidenciou que há uma grande diferença nos níveis de
ruído ao longo do eixo leste-oeste da baía de Paranaguá. As regiões mais internas tendem a
ter níveis de poder acústico médios próximos de 105dB, enquanto que a região próxima do
Porto de Paranaguá tem níveis aproximadamente 10dB mais altos, estando perto dos 116
dB em média.
Vale ainda destacar, que os níveis de ruídos registrados neste monitoramento (junho de
2016) foram similares ao perfil acústico obtido por ACQUAPLAN (2011 e 2015), e apesar
deste ser um ambiente com uma grande intensidade de ruídos antropogênicos, a geração de
ruídos vem se mantendo estável nos últimos anos.
Com relação aos cetáceos, é possível considerar que os ruídos antropogênicos atuais na
baía de Paranaguá não provoquem grandes perturbações a estes animais, uma vez que os
Odontocetos de um modo geral têm maior sensibilidade em altas frequências e, como foi
apresentado anteriormente, nesse estuário à emissão de ruídos antropogênicos são de baixa
frequência (frequência central abaixo de 1KHz). Entretanto, não se pode desconsiderar que
estas fontes de ruído também possam gerar sons de amplo espectro, o que torna possível
um impacto sobre os cetáceos, sendo por isso importante o monitoramento dos ruídos
subaquáticos na baía de Paranaguá.
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Quelônios
Os estudos foram elaborados com a finalidade de identificar as espécies ocorrentes de quelônios no interior
da baía de Paranaguá, com suas distribuições, frequências de ocorrência e uso das áreas, além de realizar
o monitoramento de suas áreas de alimentação, que são informações necessárias para analisar os possíveis
impactos causados pelas atividades portuárias na região.

Atividade de pesquisa I – Monitoramento da área da obra através do uso de pontos
fixos de observação
Durante o monitoramento através do uso de pontos fixos e observação, tanto para a região do Rocio como do
TCP, nenhum espécime de quelônio foi registrado. Contudo, deve-se aqui salientar, que as tartarugas foram
incluídas neste monitoramento a título qualitativo apenas, e a falta de registros não pode ser considerada como
uma indicação da ausência destes animais das áreas monitoradas, tendo em vista as grandes dificuldades em
se observar.

Atividade de pesquisa II – Monitoramento embarcado da área interna da Baía de
Paranaguá através do uso de transectos lineares
No caso dos quelônios, incluídos neste monitoramento a título qualitativo apenas, foi realizada apenas uma (1)
avistagem durante o percurso dos transectos no dia 16 de junho de 2016. Esse registro, possivelmente de um
animal da espécie C. mydas, foi obtido em uma área adjacente ao “Baixio do Perigo”, que é uma planície de
maré onde se encontra o maior banco de gramíneas na baía de Paranaguá, sendo considerada como principal
área de alimentação de quelônios na região.
Por esta etapa da pesquisa ter sido desenvolvida simultaneamente entre cetáceos e quelônios, os dados
referentes a esforço e demais informações foram apresentados anteriormente.

Atividade de pesquisa III – Monitoramento dos bancos de gramíneas
Para a elaboração do presente diagnóstico, foi realizada uma (01) saída de campo, empreendida no dia 14 de
junho de 2016. Apesar dos trabalhos terem ocorrido no período de baixa-mar, em função das condições de
maré foi possível realizar a coleta em apenas oito (08) pontos amostrais, que não se encontravam submersos;
sendo encontrados agregados de grama em três (03). Dentre os que apresentaram grama marinha, a altura
média das gramíneas foram de 3,7 cm, 7,9 cm e 2,2 cm, e referente à área total dos quadrantes, os percentuais
da área de cobertura vegetal encontrados foram de 0,62%, 9,07% e 2,43%, respectivamente.
De acordo com os estudos desenvolvidos na baía de Paranaguá, ficou caracterizada a ocorrência de quatro (4)
espécies de quelônios no interior deste estuário: a tartaruga verde (C. mydas), tartaruga cabeçuda (C. caretta),
tartaruga de pente (E. imbricata), e a tartaruga oliva (L. olivacea).
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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
(IBAMA, 1997).

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, protege 337,84 hectares, representando cerca de 12%
da Ilha (IAP, 2012).
Em seu ecossistema destaca-se a presença de ambientes naturais de praia, costões rochosos, áreas de
influência marinha, de importantes remanescentes da Floresta Ombrófila Densa Submontana e de Terras
Baixas associadas à Floresta de Restinga, dos sítios arqueológicos, em especial os sambaquis e a rica fauna,
proporcionando a proteção integral da diversidade biológica (CELEPAR, 2011). Está inserido no Bioma Mata
Atlântica, com grande diversidade biológica e ecossistemas associados, com ocorrência de cursos d´água.
Portanto, parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do corredor da Mata Atlântica e do
Mosaico Lagamar.
O Parque está localizado no perímetro 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 também em termos da conservação do remanescente de Mata Atlântica do Estado do Paraná.

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, pertencendo
a esse município. Inserida na Ilha do Mel (área aproximada de 2.760 hectares) compõe juntamente com o
Parque Estadual (PE) da Ilha do Mel, uma área de proteção de feições singulares do litoral paranaense.
Essa UC faz parte do Corredor Ecológico da Serra do Mar. O Corredor da Serra do Mar cobre cerca de
12,6 milhões de hectares e estende-se do Paraná ao Rio de Janeiro (Corredores de Biodiversidade da Mata
Atlântica, sem ano). Das Unidades que compõe oficialmente o Corredor, as que estão mais próximas a ESEC
da Ilha do Mel são: o Parque Nacional Superagui; Floresta Estadual do Palmito; Área de Proteção Ambiental
Guaraqueçaba; Estação Ecológica de Guaraqueçaba; Estação Ecológica de Guaraguaçu. Além dessas, outras
Unidades estão inseridas nesse polígono, sem, porém comporem a lista Oficial do Mosaico. São elas: o Parque
Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê, o Parque Estadual da ilha do Mel.
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Parque Municipal da Ilha da Cotinga

Situada na baía de Paranaguá, a Ilha da Cotinga é habitada por índios guarani, 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 endêmica de uma estreita
faixa que vai do litoral sul de São Paulo, que atravessa a costa do Paraná e chega até o extremo norte do litoral
de Santa Catarina. A. brasiliensis é ameaçada, tanto na lista da IUCN (2017-1) classificada como Vulnerável
quanto na lista Estadual (IAP, 2007).
Apesar de existirem poucas informações à respeito dessa Unidade de Conservação - UC, é de suma importância
que haja contato com o órgão municipal responsável, pois trata-se de uma UC que apresenta grande proximidade
com as obras de Ampliação do Porto 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
de entorno, ou seja, as que foram apresentadas e estão inseridas na área de estudo do empreendimento ou
em que a ADA do empreendimento fique inserida na Zonas de Amortecimento ou faixa de 3 mil metros. Isto
porque os impactos podem ou não ocorrerem em função de algumas atividades desenvolvidas pela ampliação
do empreendimento e em função de que vários programas de mitigação e controle serão implementados.
Ficou definido que as atividades realizadas na área que abrange o Porto de Paranaguá afetam diretamente na
dinâmica da Ilha do Mel como um todo. Esta área é relevante devido à grande quantidade de resíduo que é
produzida e que devido 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 minimização dos potenciais impactos causados pela passagem dos navios na dinâmica
física e biológica da zona de amortecimento. Atividades como: articulação com a Administração dos Portos
de Paranaguá e Antonina (APPA) aspectos relacionados ao Canal da Galheta; articulação com a APPA para a
realização de um Programa de Educação Ambiental para a diminuição do resíduo jogado no mar pelos navios;
articulação com a APPA a realização de estudos sobre as espécies de animais marinhos da Baía de Paranaguá
também foram sugeridos no plano.
Outra atividade a ser levada em consideração e também abordada no plano de manejo da Estação Ecológica
Ilha do Mel são as dragagens que causam importantes e rápidas modificações na dinâmica costeira. Na Ilha
do Mel, uma extensa área se formou provavelmente como resultado do despejo de areia de dragagem do canal
de acesso ao Porto de Paranaguá, que no passado mudou o padrão de refração de ondas na área e causou
intensos processos de erosão na costa localizada ao norte do istmo (Angulo, 2004), modificando alguns locais
inseridos no entorno da Estação Ecológica da Ilha do Mel.

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 e sistemas associados, com alta diversidade biológica e vegetação bem conservada. Inclui ainda
várias ilhas rasas e planas, circundadas por manguezais. Criadouro de peixes estuarinos e costeiros, residentes
ou migratórios. Importante também para o ciclo de vida de crustáceos e outros invertebrados, e alimentação
e o repouso de aves residentes e migratórias. Apresenta registros de endemismos, como o papagaio-de-cararoxa (Amazona brasiliensis), além da presença de ninhais localizados no interior da baía. É uma área costeira
caracterizada por intrusões sazonais de águas frias e ricas em nutrientes, fundamentais na produção biológica
dos ecossistemas bêntico e pelágico. Possui, vários núcleos comunitários tradicionais, cuja relação (pesca,
extrativismo vegetal) com os recursos naturais é de extrema dependência. A região inclui várias unidades de
conservação, sendo a maior delas a APA de Guaraqueçaba. Essa área prioritária apresenta uma classificação
de prioridade extremamente alta e como recomendações sugere-se o manejo e recuperação.
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Meio Socioeconômico
Em atenção às determinações do termo de referência, que embasou estes levantamentos e análises, foram
identificadas informações relevantes em razão das interações socioeconômicas e socioculturais com os meios
e recursos a serem impactados, de forma efetiva ou potencial, pelos empreendimentos que são o objeto do
presente estudo.
Além de fontes que disponibilizaram dados secundários, o estudo socioeconômico e sociocultural envolveu
a realização de pesquisas empíricas, com levantamentos primários quantitativos e qualitativos, junto às
comunidades de pescadores artesanais de Paranaguá, aos agentes de turismo e organizações da sociedade
civil. Ainda, foram coletadas informações diretamente em órgãos da administração municipal, como as
secretarias municipais de administração, meio ambiente, turismo e urbanismo.

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, tratam a microrregião de forma integrada
de forma a conhecer os problemas comuns que afetam estas populações
levando em conta as interações e a interdependência entre as mesmas.
A população total dos municípios do litoral do Paraná no ano de 2016 era
de 289,1 mil habitantes, valor equivalente a apenas 2,6% da população
paranaense, a ser influenciada de forma indireta, residente nos sete
municípios considerados era de 289,1 mil habitantes em 2016, conforme
a estimativa realizada pelo IBGE e publicada no Diário Oficial da União
em 30 de agosto de 2016 (IBGE, 2016). Já, a população influenciada
de forma direta, que corresponde ao município de Paranaguá, somava
151,8 mil indivíduos, de acordo com a mesma fonte.

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, cujas
características físico-bióticas e socioeconômicas, mas também
culturais permitem a sua classificação em 3 grupos:
1) Complexo estuarino-lagunar: Antonina, Morretes e Guaraqueçaba
- O complexo estuarino-lagunar é profundamente marcado por
ambientes naturalmente conservados onde se estabeleceram
unidades de conservação diversas, públicas e privadas. Os municípios
constituintes deste complexo registram atualmente pequeno número
em sua população, se comparados ao complexo balnear. As atividades
econômicas são também limitadas e restringem-se à prestação de
serviços. O setor primário é pouco desenvolvido e as atividades
industriais relacionam-se, em grande parte, 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,
onde se localizam as principais praias paranaenses. Durante os meses de verão, a população presente nestes
municípios se eleva consideravelmente em razão da presença de visitantes, como veranistas e turistas. Os
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veranistas mantêm domicílios junto às praias, os quais são ocupados,
temporariamente, durante o verão, no recesso escolar de julho,
nos feriados e, eventualmente, em finais de semana. Já, os turistas
ocupam as estruturas de hospedagens, tais como, hotéis, pousadas
e campings.
Os municípios de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, que abrigam
os principais balneários paranaenses, detinham, em 2016, um terço
da população litorânea. A população residente nos municípios de
Antonina, Morretes e Guaraqueçaba representavam pouco mais de
15% deste total.
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3) Complexo portuário
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. Neste caso específico, as sedes
municipais de parte dos municípios da AEII são banhadas pelas águas
do Complexo Estuarino de Paranaguá, isto é, a baía de Paranaguá,
a baía de Antonina e a baía de Guaraqueçaba. A sede municipal de
Morretes é banhada pelo rio Nhundiaquara. Já, os municípios de Pontal
do Paraná, Matinhos e Guaratuba têm suas sedes municipais junto à
orla oceânica e à baía de Guaratuba, no último caso.
Dos 7 (sete) municípios que compõem a AEII, 2 (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, ambos com baixa taxa de urbanização e com suas áreas rurais
fortemente marcadas pela existência de unidades de conservação e
restrições ao desenvolvimento de atividades econômicas impactantes
ao meio natural.
Guaraqueçaba abriga os distritos de Ararapira, junto à divisa com o
estado de São Paulo e Serra Negra, trata-se de localidades com baixa
densidade demográfica e nenhuma urbanização em cujo território
prevalecem as unidades de conservação natural. O município de
Morretes conserva o distrito denominado Porto de Cima, com baixa
densidade demográfica e relativa urbanização remanescente de um
passado com intensa povoação e atividades econômicas. Por fim,
o município de Guaratuba abriga, além do distrito-sede, o distrito
denominado 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. Nas décadas de 1980 e 1990, este município registrou
crescimento explosivo de sua população, com taxas de 7,2% e
7,9%, respectivamente. Os municípios de Antonina e Guaraqueçaba
apresentaram taxas negativas de crescimento entre os anos de 2000 e
2010. O município de Pontal do Paraná apresentou informação apenas
após o Censo Demográfico IBGE 2000, pois sua criação, a partir do
desmembramento de Paranaguá, se deu no ano de 1997.
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Distribuição da população rural e urbana
Os municípios com superfícies mais elevadas como Guaraqueçaba
e Morretes apresentam parte considerável de sua população
estabelecida em áreas rurais. Guaraqueçaba teve a sua população
rural reduzida de 83,2% para 65,9% em 30 anos, mas trata-se de um
contingente elevado quando comparado à maioria dos municípios
paranaenses e, mesmo, brasileiros. 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
Nesta seção avalia-se a dinâmica dos processos migratórios nos
municípios da AEII, analisando a população flutuante que ocupa
domicílios temporariamente nas praias e a população pendular,
aquela que se desloca diariamente por razões de estudo e trabalho.
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.
Os dados demostram que tanto o fluxo das rodoviárias, quanto o
fluxo de turistas que utilizam as rodovias vem caindo gradativamente.
Além disso, o fluxo total do litoral paranaense pouco tem aumentado
em 20 anos.
Identificou-se uma forte participação de turistas do estado do
Paraná. A população do próprio estado representa a maioria do fluxo
do Litoral do Paraná. Mesmo que esse número tenha diminuído ao
longo dos anos, ainda representa 88,3% dos turistas. Mesmo que
de maneira pouca expressiva, é possível notar o aumento de turistas
provenientes de Santa Catarina, que praticamente dobraram a sua
participação.

Migração pendular na AEII
Migração pendular é uma referência às populações que se deslocam
periodicamente entre seus domicílios para os locais de estudo/
trabalho nos municípios de residência ou fora deles.
Verificou-se que Paranaguá recebe mais trabalhadores de fora de
seu município em relação aos que saem dele, o que torna evidente
a centralidade que exerce sobre o seu entorno. Antonina registrou
o maior percentual da população laboral residente a se deslocar
para fora do município. É presumível que os destinos destes
deslocamentos sejam os centros microrregional (Paranaguá) e
mesorregional (Curitiba). De Guaraqueçaba deslocavam-se para
trabalho fora do município o equivalente a apenas 1,3% da população
municipal laboral.
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.
Os deslocamentos intermunicipais para estudo representavam 4,4% da população estudantil total da AEII. Os
maiores deslocamentos para estudo, em termos do percentual de estudantes que se deslocavam em cada
município, ocorriam nos municípios de Morretes e Antonina, estes localizados mais proximamente à cidade
de Paranaguá.
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A migração pendular para estudo a partir de Paranaguá é mais expressiva
do que a que se dá por razões de trabalho.
Podemos afirmar que o litoral recebe fluxos diários que totalizam
aproximadamente 3.535 pessoas, sendo que da Região Metropolitana
de Curitiba (RMC) partem 1.433 pessoas diariamente (IPARDES, 2008).
Os municípios de Paranaguá e Pontal do Paraná recebem 38% do fluxo
vindo da Região Metropolitana de Curitiba.

Nível de renda, população economicamente ativa e
ocupada, grau de informalidade e desemprego
A presente análise, que toma por foco os níveis de renda nos municípios
integrantes da área de estudo para determinação da área de influência
socioeconômica indireta (AEII) deste empreendimento, leva em
consideração a renda domiciliar per capita comparada ao produto
interno bruto municipal per capita.
Com isso, busca-se avaliar a relação entre produção e renda tendo
em vista a acentuada disparidade entre os municípios, relacionada aos
resultados das atividades econômicas. Além destes, são consideradas
informações sobre as populações economicamente ativas e ocupadas.

População economicamente ativa e taxa de ocupação
Em todos os municípios da AEII ocorreu aumento da população ocupada
entre os anos de 2000 e 2010, de acordo com os dados disponibilizados
pelo IBGE nos Censos Demográficos. Ao se verificar o município que
teve maior aumento percentual da população ocupada, Guaraqueçaba
apresentou um aumento de aproximadamente 9% no percentual da
população ocupada, seguida por Matinhos (8,05%) e Pontal do Paraná
(6,75%).

Escolaridade
O percentual de habitantes com 18 anos ou mais de idade com ensino
fundamental completo, no ano de 2010, nos municípios da AEII. O
município com menor percentual foi Guaraqueçaba, com 31,21%
Sobre crianças de 5 a 6 anos de idade frequentando a escola, Antonina,
Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná apresentam mais de 90% do
total, Guaraqueçaba, Morretes e Paranaguá ficam abaixo de deste nível.
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. Essa relação percentual é menor em Guaraqueçaba,
com cerca de 76% dos alunos nesta faixa etária nas séries finais do
ensino fundamental.
O percentual da população de 15 a 17 anos de idade com ensino
fundamental completo, novamente apresenta uma deficiência
educacional relativamente maior em Guaraqueçaba, com 40,53% dos
jovens nessa faixa etária com ensino fundamental completo. Morretes
também registrou um percentual inferior ao visto em outros municípios
da região, com 43,83%. Entre os municípios da AEII, somente
Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos apresentam relação superior a
60%, sendo que todos os municípios da AEII estão abaixo da média
estadual (65,58%).
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Com relação ao percentual da população de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo
no ano de 2010, para os municípios da AEII. O município da AEII com maior índice nesse
indicador é Pontal do Paraná (42,23%), seguido de Matinhos (42,20%) e Paranaguá (41,86%).
No entanto, nenhum município alcançou a média estadual de 48,05%. Novamente, o município
de Guaraqueçaba apresenta relação percentual bem abaixo da média estadual, sendo que no
município esse indicador é quase 3,5 vezes menor do que a média do Estado do Paraná (48,05%).

Analfabetismo, anos de estudo e defasagem
Guaraqueçaba é o município do litoral com taxas mais elevadas de analfabetismo. O município
registrou valores bem acima do observado para o nível nacional entre os jovens de 18 a 24 anos,
e os que possuem 25 anos ou mais. A cada 100 jovens entre 18 a 24 anos que residem em
Guaraqueçaba, aproximadamente, 6 são analfabetos. Entre os jovens com 25 anos ou mais, esse
número é ainda maior, sendo aproximadamente 18 analfabetos a cada 100 pessoas. Apesar de ficar
abaixo da média nacional de 3,24%, Guaraqueçaba também apresenta uma taxa de analfabetismo
elevada entre crianças de 11 a 14 anos, sendo quase 3 crianças analfabetas a cada 100 crianças
dentro dessa mesma faixa etária.
O município de Paranaguá apresenta as menores taxas de analfabetismo entre as crianças de 11 a
14 anos e entre os jovens de 25 anos ou mais. Dentro dessas faixas etárias, o município registra
valores muito abaixo dos verificados para média nacional. No Brasil, a cada 100 crianças entre 11
e 14 anos, aproximadamente, 3,24 são analfabetas, em Paranaguá, a cada 100 crianças nessa
mesma faixa etária, 1 é analfabeta. Entre os jovens com 5 anos ou mais, a diferença é ainda maior.
No Brasil, a cada 100 jovens com 25 anos ou mais, 11, aproximadamente, são analfabetos. Em
Paranaguá, a cada 100 jovens com 25 anos ou mais, aproximadamente, 4 são analfabetos.
Já, a taxa de analfabetismo verificada entre os jovens de 15 a 17 anos de idade é menor (0,79) em
Guaratuba e maior em Morretes (1,47).

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.
O abandono escolar por alunos da rede municipal é mais expressivo nos anos finais. Entre os
alunos que frequentavam cursos na rede municipal na 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. Em segundo lugar, estão considerados
os crimes “contra a pessoa”, em que se registrou 9.800 casos no mesmo ano. Neste tipo de crime,
houve uma redução de 8% em relação ao ano anterior.
Ao analisar as variações percentuais, verifica-se que o tipo de crime com maior crescimento entre os
dois anos analisados foi tráfico de drogas: em 2014 se registrou 326 ocorrências, enquanto em 2015
passou para 388, ou seja, 19% a mais do que no ano anterior. Já em relação ao tipo de crime que teve
maior diminuição entre 2014 e 2015, roubos de veículos registrou queda de 20%, passando de 46 para
37 ocorrências.
Em situação oposta, o município de Morretes havia registrado cinco casos em 2014 e, no ano seguinte,
não houve registros de homicídio doloso. 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.
Outro tipo de crime que chama a atenção é o homicídio culposo no trânsito – em que não há intenção de
matar –, sendo que foram 15 casos ao todo, em 2014. No entanto, em 2015, não foi registrado nenhum
caso desse tipo nos municípios do litoral paranaense.

Indicadores sociais
Produto interno bruto na AEII

Entre 2000 e 2013 Matinhos já apresentava o maior PIB da AEII, seguido por Guarauba, Antonina, Pontal
do Paraná, Morretes e, por fim, Guaraqueçaba. Entre 2000 e 2010, essa ordem praticamente não se
alterou, exceto em 2005, quando Pontal do Paraná apresentou PIB ligeiramente superior ao de Guaratuba
e Antonina. No entanto, em 2010, a ordem citada já havia sido retomada.
Efeitos de desenvolvimento econômico sobre o desenvolvimento humano na AEII
O indicador apresenta três dimensões de mensuração: educação, saúde e renda. A partir daí, busca-se
uma análise sintética das condições de vida de uma determinada população. Essa análise, no fundo, faz
um contraponto à visão de que o crescimento econômico (elevações no PIB e/ou no PIB per capita) é
fenômeno suficiente para avaliar essas melhorias nas condições de vida.
Nos municípios da AEII, verifica-se que Paranaguá e Matinhos apresentavam os melhores IDH-M no ano
de 2010
Considerando as variáveis já analisadas – população, educação, nível de renda, entre outros –
Guaraqueçaba apresentava indicadores de grau inferior em relação aos demais municípios analisados.
Já, Paranaguá, Matinhos e Pontal do Paraná são municípios que apresentaram, ao longo do estudo,
indicadores mais altos, o que sugere um nível de desenvolvimento humano maior.
Em 2010, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná já haviam alcançado a faixa de “alto desenvolvimento
humano”, sendo que Antonina e Morretes se enquadravam na faixa de “médio desenvolvimento humano”.
Ou seja, cada um desses municípios alcançou a faixa subsequente àquela em que se encontrava
na década anterior. Esse fenômeno também ocorreu em Guaraqueçaba, muito embora ainda fosse
considerado o único município da AEII de “baixo desenvolvimento humano”.
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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.

Ocupação do território
Paranaguá
As formas atuais de ocupação espacial do município, de utilização do solo e de outros recursos naturais e as
formas pelas quais se estabelecem as relações culturais, políticas e econômicas no interior das comunidades
locais e com as comunidades situadas em outras regiões podem ser entendidas a partir do perfil que o
município apresenta como polo regional com função portuária (DESCHAMPS e KLEINKE, 2000). Ao mesmo
tempo, esta função portuária apresenta características distintas ao longo do processo histórico de ocupação
da região. A função portuária inerente à cidade de Paranaguá exprime, portanto, características essenciais de
sua identidade espacial, demográfica e cultural.

O Distrito Alexandra em Paranaguá
A estação ferroviária de Alexandra enquanto operou se situava a 16 quilômetros de Paranaguá. Em seu entorno
havia se constituído uma colônia de imigrantes italianos a partir da iniciativa de Sabino Trípoli, que assinou
um contrato com o Governo Imperial em 1875. Um grupo de sessenta italianos se instalou ali, não tendo
permanecido por muito tempo em virtude da alegação de isolamento em meio à mata virgem e da falta de
estradas. De acordo com COSTA (1988), outras tentativas de fazer prosperar a colônia italiana malograram,
tendo os colonos se dispersado por Morretes, Antonina, Paranaguá e Curitiba. A inauguração da estação
ferroviária de Alexandra, cujo prédio original mantém-se até os dias atuais, propiciou uma nova dinâmica
para uma região que até então não oferecera nenhum atrativo. Atualmente, as composições, conjuntos de
locomotivas e vagões de cargas ou passageiros, transitam pela estrada de ferro centenária e pelo pequeno
povoado. A estação encontra-se desativada, pois os trens não param ali, e abriga a subprefeitura de Alexandra.
A sede deste distrito, devido à proximidade com as áreas urbanizadas da cidade de Paranaguá e ao processo de
conurbação crescente, representa, na realidade, um bairro urbano daquela cidade, pois é ali que os habitantes
desta comunidade se utilizam de todo tipo de bens e serviços dos quais necessitam.
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O porto de Paranaguá

O atracadouro localizado entre os rios Itiberê e Emboguaçu deu origem ao povoamento na localidade onde
atualmente se encontra a cidade de Paranaguá. Segundo todas as indicações, o primeiro povoamento se
formou inicialmente na ilha da Cotinga por volta de 1550, onde permaneceu até quase o fim do século XVI.
Atribui-se a Domingos Penedo, egresso de São Vicente e residente na Cotinga, o início da transferência do
povoamento para a margem esquerda do rio Itiberê. A mudança do povoado se deu principalmente devido à
necessidade de áreas para a lavoura e pastagens, e pelos recursos escassos para manter o povoado (SANTOS,
1952; p. 31). Além da região apresentar o solo fértil e a água abundante e potável, o rio permitia que as
embarcações ficassem protegidas dos inimigos e dos ventos.

Localização dos núcleos urbanos e rurais, padrões de assentamento e restrições à
ocupação na AEID
O município de Paranaguá tem parte considerável de seu território componente da parte 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
que definem as primeiras elevações da Serra do Mar. As partes urbanizadas, e com maior adensamento
demográfico, se encontram na sede municipal e no distrito de Alexandra. A sede municipal abriga áreas de
elevada concentração residencial em suas regiões centrais e históricas e áreas de intensa atividade de serviços
associados à operação portuária. O centro histórico se encontra às margens, e próximo ao rio Itiberê, que se
constitui como o principal acesso marítimo aos ancoradouros municipais, inclusive à capitania dos portos.
Nos últimos anos, a sede municipal vem se expandindo para a sua parte oeste para atendimento às demandas
por moradias. A expansão das demandas por áreas para moradia provocou, ainda, o crescimento da ocupação
irregular, subnormal, em áreas de proteção natural, como mangueais e margens de rios e riachos.
A sede do distrito de Alexandra abriga edifício que serviu como estação ferroviária tendo sido bastante
movimentada em anos passados. 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 em
operação há mais de uma década servindo, nos últimos anos, às demandas públicas municipais e privadas.
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.). O crescimento verificado em Paranaguá, entre os anos de
1970 e 1980, colocava o município como o 10º mais populoso do Estado, posição que ocupa até hoje. Nesse
sentido, verifica-se que – além de ser o maior propulsor de contingente populacional na região, o município de
Paranaguá crescia acima da média dos municípios em sua vizinhança.
Em 2016, a população de Paranaguá representava cerca de 53% da população total do litoral paranaense.
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Distribuição da população rural e urbana
Em Paranaguá, verifica-se que a urbanização se mostrou mais avançada em relação aos
municípios da região litorânea ou, mesmo, ao Estado do Paraná.
No último decênio apresentado (2000/2010), a dinâmica populacional se mantém
praticamente estável, com índice de 96% e em 2010 apresentava cerca de 85% da
população em área urbana.

Padrões de migração existentes
Conforme se avaliou, as atividades econômicas desenvolvidas em Paranaguá constituemse como elementos de atração para os residentes nos municípios vizinhos, em outras
partes do estado do Paraná ou de outros estados e, mesmo, de outros países. Porém,
Paranaguá é também origem destes tipos de deslocamentos: 3,2% dos estudantes e 2%
dos trabalhadores se dirigem a outros municípios para as suas atividades.

Níveis de renda
Como discutido na análise da AEII, o PIB per capita é uma medida bastante rudimentar no
sentido de não captar exatamente a renda percebida pelas famílias em seus domicílios.
A questão do elevado PIB per capita de Paranaguá será confrontada com as condições
de vida da população, pois a disparidade existente entre o indicador para os municípios
da AEII e AEID pode levar à suspeita de padrões de desenvolvimento socioeconômico
diferentes para essas regiões.
Matinhos e Pontal do Paraná apresentaram nível de renda (domiciliar per capita) superior
ao registrado em Paranaguá, em 2010. Não por acaso, conforme já discutido na seção
de quantitativo populacional, foram os dois municípios (Matinhos e Pontal do Paraná) que
apresentaram a maior taxa anual de crescimento populacional naquele decênio.

População economicamente ativa e taxa de ocupação
Os dados referentes à PEA de Paranaguá, em relação à população municipal, com base
nos dois últimos censos demográficos, apresentando crescimento da PEA em relação à
população total entre 2000 e 2010, saindo de 41,43% para 47,59%. Isso representa um
aumento percentual de aproximadamente 15% neste indicador. Como visto em perspectiva
comparada, o município de Antonina tem o mais baixo índice de acesso à renda entre os
municípios da AEII, registrava também o menor percentual de população economicamente

122

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ativa. Entre 2000 e 2010, observa-se em Paranaguá uma redução da taxa de desemprego, apesar
de o município apresentar, em 2010, a segunda maior taxa de desemprego dentre os municípios do
litoral do Paraná, ficando atrás apenas de Antonina. A média de crescimento da taxa de ocupação no
período, para os municípios da AEII, foi de 9,75%. Ou seja, municípios que em 2000 apresentavam
taxa de ocupação menor do que em Paranaguá, acabaram por apresentar maior absorção da mãode-obra disponível em 2010. Esse foi o caso, por exemplo, de Pontal do Paraná. Enquanto em 2000,
a taxa de ocupação nesse município era de 80,92%, alcançou 94,13% em 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%).
A situação das crianças com idade de 5 e 6 anos a frequentar escola é, igualmente, preocupante
em Paranaguá, pois quase 15% delas estavam fora da escola, conforme os dados do Censo
Demográfico do IBGE, 2010. Condição pior do que esta se registrava apenas em Morretes. Em
Antonina, verificou-se o maior percentual de crianças na escola: 95,82%. O número de crianças de
5 e 6 anos que frequentavam escola no ano de 2010 em Paranaguá era inferior à média do estado
do Paraná (90,34%).
Em 2014, foi lançado um novo plano de educação, o PNE 2014-2024. Complementando a meta da
universalização do ensino fundamental para toda a população entre 6 a 14 anos de idade, o plano
determinava que 95% desses jovens 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, atrás apenas de Matinhos (93,20. Quando comparado aos municípios da
AEII, Paranaguá tem o melhor desempenho no percentual da população de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo. O município da AEID apresenta 69,20% dos jovens nessa faixa etária com
ensino fundamental completo. O município de Paranaguá, aliás, é o único do conjunto analisado que
apresenta índice superior à média registrada no Paraná.
A meta do PNE é elevar a taxa líquida para 85% da população com 18 a 20 anos com ensino médio
ao final do plano até 2024. Conforme se verificou, os municípios com maior índice nesse quesito
estão em torno de 40% e Paranaguá apresenta o terceiro melhor indicador da região litorânea, com
41,86%. Por essa linha, há necessidade de praticamente dobrar os resultados apresentados por
Paranaguá dentro de 8 anos para alcançar a meta do PNE. No entanto, vale destacar que Paranaguá
não está distante da média alcançada pelo Estado do Paraná, com 48,05% da população de 18 a 20
anos com ensino médio completo. Segundo dados do IBGE, considerando toda a população com
mais de 18 anos de idade, o percentual de pessoas com Ensino Médio completo é de 39,42%.
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A taxa de analfabetismo nos municípios da AEII entre 1991 e 2010
Paranaguá apresentou uma das maiores reduções da taxa de analfabetismo no período considerado,
reduzindo-a em 60,29%, atrás apenas de Guaratuba (-64,57%). Entre 2000 e 2010, Paranaguá foi o município
que apresentou a maior redução nesse indicador, com decrescimento de 34,68% na taxa, pois saiu de 5,94%
para 3,88% no período. Interessante que, já em 2000, o município de Paranaguá apresentava a menor taxa de
analfabetismo de toda a região litorânea. Os esforços empreendidos, portanto, são maiores na medida em que
se diminui a taxa de analfabetismo.

Abandono escolar na AEID
A evasão escolar na rede estadual 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. A rede municipal em Paranaguá oferece, também, ensino do 6º ao 9º ano do ensino fundamental,
porém sem registro de abandono escolar.

Índice de criminalidade
Embora Paranaguá apresente o maior número de ocorrências relativas a homicídio doloso em termos absolutos
(43, em 2015), é o município da região litorânea com uma das menores taxas, com 28,54 casos a cada 100
mil habitantes, somente atrás de Antonina, com 25,75/100 mil hab. Ainda assim, tais números são bastante
elevados se comparados ao que a Organização das Nações Unidas considera tolerável (10 homicídios por 100
mil habitantes/ano) a qualquer sociedade humana. Ao se considerar a média da região litorânea, obtém-se
34,54 por 100 mil habitantes em 2015.
Já, Matinhos é o município com maior taxa de homicídio doloso, com 61,37 casos por 100 mil/habitantes,
seguido por Guaratuba, com 59,69/100 mil hab.

Ocorrência de doenças com maior incidência e prevalência na população da AEID
De acordo com os dados abaixo, quase 30% das causas de internações em Paranaguá estão relacionados
a gravidez, parto e puerpério. Em segundo lugar, com 17% dos casos, estão as lesões, envenenamentos e
outras causas externas.
Um fato que chama a atenção em Paranaguá é a alta taxa de incidência de HIV/AIDS, acompanhada de alta taxa
de mortalidade por HIV/AIDS. A taxa mede a incidência de doença por 100 mil habitantes. A taxa de incidência
em Paranaguá é cerca de 2,6 vezes maior do que a taxa média do Estado do Paraná. Quando considerada a
taxa de mortalidade por HIV/AIDS em Paranaguá, essa comparação com a média estadual se agrava: a taxa de
mortalidade em Paranaguá é quatro vezes maior do que a taxa média do Estado do Paraná.
Paranaguá também se destaca em relação à taxa de incidência de dengue, zika vírus e chikungunya, 8.967,87
por 100 mil/habitantes, algo em torno de 1.500 vezes superior à média do Estado do Paraná.
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Concentração de renda
A concentração de renda no Brasil vem sendo avaliada
pelo IBGE, pela aplicação do índice de GINI, com base nos
censos demográficos de 1991, 2000 e 2010 e, também,
com base na Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios (PNAD). Em 2010 o índice de GINI para o
Brasil foi 0,6086, um indicador de alta concentração de
renda e sinalizador de profu nda desigualdade social. A
distribuição do índice de GINI no estado do Paraná por
grupos de municípios apresentou desigualdade igual ou
superior à média nacional. A maior parte dos municípios
paranaenses (58,1%) registrava uma concentração de
renda expressa em valores de índice de GINI entre 0,4100
e 0,5000.
Morretes reduziu o indicador de distribuição de renda em
3,6%. Em situação oposta, concentrando maior renda
ao longo dos anos, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná
apresentaram aumento de 2,1% e 4,1% no Índice de Gini.
O município de Paranaguá apresentou maior concentração
de renda, entre 1991 e 2000, aumentando em 5,8% nesse
período. No entanto, na década seguinte, alcançou o
indicador de renda ao nível de 1991, com 0,520.
De uma maneira geral, os municípios do litoral do Paraná
registraram elevação nos índices de concentração de
renda no ano 2000 e tornaram a reduzi-la, novamente, em
2010. Ainda assim, os níveis continuam elevados com
valores de índice de GINI entre 0,5000 e 0,6000.

População na zona de interesse portuário
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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 transferência
da população para outras regiões do município, em especial
a população que ainda se encontra nas áreas mais próximas
ao Porto Organizado, onde as atividades de transporte e
armazenagem são mais intensas. Estas transferências das
populações vêm se fazendo há anos, na medida em que se
intensifica a atividade portuária e cresce a demanda pela
implantação de estruturas de armazenagem nos espaços
mais próximos aos pontos de atracação dos navios. Nos anos
mais recentes, o ritmo acelerado de implantação de novas
estruturas de armazenamento tem obrigado as agências
que dependem destes arranjos a promover a reestruturação
dos bairros residenciais, transformando-os inteiramente em
espaços dedicados à atividade logística-industrial. Um caso
típico dessa situação é a supressão, quase total, do uso
residencial em todos os espaços do tradicional bairro Dom
Pedro II, onde se localizam os principais cais de atracação
do porto de Paranaguá.

Aspectos metodológicos específicos à
pesquisa na Zona de Interesse Portuário (ZIP)
Foram realizadas 61 entrevistas em 17 pontos amostrais da
Zona de Interesse Portuário. A aplicação dos questionários,
realizada pela equipe de pesquisadores, ocorreu durante o
período dos dias 29/06/2016 a 16/07/2016. As informações
levantadas foram analisadas estatisticamente com a
utilização do sistema eletrônico IBM-SPSS, um aplicativo
específico para análises estatísticas em Ciências Sociais.

Condições de vida e trabalho na Zona de
Interesse Portuário (ZIP)
A ZIP engloba uma área de terras com superfície total
aproximada a 700 hectares, na parte norte da cidade de
Paranaguá, banhada pelas águas da baía em uma extensão
de mais ou menos sete quilômetros, 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, habitantes de 9,7 mil
domicílios em 17 bairros. Essa quantidade de domicílios
vem se reduzindo a cada ano, no entanto, em razão das
relocações de famílias para atender às demandas de
empreendimentos portuários governamentais ou privados.

Entre os domicílios recenseados pelo IBGE em
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2010, na ZIP, foram encontrados vários deles nas áreas
classificadas como “aglomerados subnormais”. Foram
encontrados 1.580 domicílios da Vila Santa Maria, 1.411 no
bairro Beira Rio, 392 na Vila Guarani. Estes aglomerados
subnormais se localizam no interior da ZIP, próximos à foz
do rio Emboguaçu.
Com relação ao número de residentes nos imóveis percebese que a maioria dos domicílios (62%) possui de 1 a 4
moradores. Uma quantidade relevante de respondentes
informou que divide a moradia com 5 ou 6 pessoas,
exatamente 26% dos casos (16 respondentes). Também foi
possível detectar na amostra moradores que compartilhavam
a moradia com 7 a 12 pessoas, 12% (7 observações).
O trabalho de campo revelou que boa parte das pessoas
amostradas na ZIP nasceu no município e muitos, inclusive,
encontram-se até hoje na mesma casa.
Avaliação das políticas públicas por parte da população
residente na ZIP
Segundo os entrevistados da ZIP, 85% dos respondentes
afirmaram possuir água tratada (52 casos) em suas
casas e 84% declararam a existência de rede de esgoto
(51 casos). Alguns respondentes manifestaram dúvidas
com relação à rede de esgoto, informando que sabem da
existência de manilhas utilizadas para escoamento de água
da chuva, mas acreditam que o esgoto possa estar ligado
as manilhas de escoamento, sendo, por sua vez, despejado
diretamente nos rios e córregos sem qualquer tratamento.
A coleta de resíduos na região da ZIP é feita de maneira
regular nos setores censitários. Segundo uma maioria de
67% dos entrevistados (41 casos), a coleta é realizada 3
vezes durante a semana.
A avaliação feita para o serviço de saúde pública ofertado
pelo município revelou que as opiniões se encontram mais
ou menos divididas entre ruim e bom, sendo 39% dos casos
para uma avaliação negativa e 38% para uma avaliação
positiva.
No que se refere aos serviços relativos ao ensino público,
a maioria dos entrevistados avaliou de maneira positiva,
em 41% dos casos. As informações levantadas em campo
permitiram inferir que o motivo dessa avaliação positiva se
prendia no fato da região oferecer mais que uma opção para
o ensino.

Percepção social dos moradores da ZIP sobre
o empreendimento em questão no presente
estudo
O percentual válido observado nas respostas dos
entrevistados sobre o conhecimento da ampliação do
Porto, no total de 61 entrevistados, mais da metade dos
entrevistados na ZIP declararam não saber sobre a ampliação
do Porto de Paranaguá, ou seja, 66% (40 moradores) e 34%
(21 casos) afirmaram ter conhecimento do empreendimento.
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Quando questionados sobre a opinião acerca do empreendimento, percebeu-se que a aceitação dos amostrados
foi alta, 85% aprovavam a ampliação do porto de Paranaguá. Isso indica que o projeto obtinha boa aceitação,
até mesmo entre aqueles que não tinham conhecimento sobre a obra.
Essa opinião positiva é verificada, também, na expectativa relacionada ao Complexo Náutico. Os resultados
alcançados revelaram que a maioria (84%) dos respondentes concordava com aquela perspectiva.
O bairro Costeira é onde se encontra o maior número de respondentes com conhecimento sobre a obra. Do total
de seis entrevistas realizadas, cinco afirmaram estar cientes sobre o empreendimento. Já na Vila Cruzeiro, dos
dez respondentes, nove revelaram desconhecimento sobre a ampliação. Com relação à opinião de aprovação,
nota-se que nos bairros Vila Paranaguá, Vila Rute, Vila Alboitt, Rocio, Vila Guarani, Vila Portuária, Leblon, Dom
Pedro II, 29 de julho e Oceania, todos os entrevistados da amostra confirmaram sua aprovação frente à obra
de ampliação do Porto.

As principais conclusões desta pesquisa podem ser resumidas em cinco pontos:
1) Conforme demostrado, 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.
2) A maioria dos residentes da ZIP possuem casa própria e familiares que moram no município.
3) 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.
4) A população encontra-se dividida com relação aos transtornos que a ampliação do porto pode gerar para
suas comunidades.
5) Os indecisos com relação aos impactos que a obra pode trazer são indivíduos de baixa escolaridade e
os que possuem uma opinião formada, seja favorável ou desfavorável à ampliação possuem nível superior
completo ou incompleto.
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Nesta seção são avaliados os dados referentes ao atendimento à saúde, educação, segurança pública,
transporte, energia elétrica, comunicação, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e
disposição de resíduos e habitação referentes à área de estudo para determinação da área de influência indireta.

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. De acordo com
os dados obtidos, 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, seguido
de Guaratuba, com 45 estabelecimentos. Já Guaraqueçaba
era o município com menor infraestrutura de saúde, com 5
estabelecimentos, sendo que são 3 postos de saúde, 1 Unidade
Básica de Saúde e 1 Hospital Geral.
Paranaguá apresenta a maior quantidade de internações e
por este motivo sofre maior pressão relativa sobre o sistema
de saúde entre os municípios da AEII, porém, possuí melhor
infraestrutura de saúde na região, abrigando um dos maiores
hospitais do litoral. Os casos mais graves ocorridos em todo o
litoral paranaense, e que necessitam atendimento especializado,
são encaminhados para Paranaguá, que já atende a sua
expressiva demanda local.

Educação
Paranaguá foi identificado como o município com maior número
de estabelecimentos de ensino, contando com 133 unidades de
educação, seguido de Guaratuba, com 37 unidades de ensino e
Guaraqueçaba, com 33 unidades.
Em relação à quantidade de instituições de ensino superior
(IES) nos municípios da AEII, em Matinhos, a UFPR oferece
14 cursos de graduação, além de um programa de mestrado,
seis especializações. Na graduação, anualmente, são ofertadas
695 vagas. Já em Pontal do Paraná, o Centro de Estudos do
Mar (CEM) conta com cinco cursos de graduação vinculados,
aproximadamente 41 docentes e, anualmente, são ofertadas
154 vagas. Além dos cursos de graduação, o CEM também
conta com programa de pós-graduação, oferecendo cursos de
mestrado e doutorado.

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.
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Transporte
O sistema rodoviário é o principal sistema de transporte no Paraná. Atravessando o estado do Paraná de leste
a oeste, a rodovia BR-277 é o principal meio de acesso ao litoral paranaense, conectando a capital Curitiba
através do município São José dos Pinhais, no Contorno Leste da capital.
As ferrovias são de grande importância no transporte de cargas, uma vez que fazem a ligação dos polos
produtores das regiões norte e do oeste do estado do Paraná ao porto de Paranaguá, o maior porto graneleiro
da América Latina e o maior porto do Sul do Brasil. Com 2.288 km de extensão, a malha ferroviária disponibiliza
um transporte cerca de 20% mais barato do que as rodovias e ainda alivia, de certa forma, o intenso fluxo
rodoviário do litoral paranaense.

Vias urbanas - Tanto em Paranaguá, como nos municípios do complexo lagunar (Antonina, Morretes

e Guaraqueçaba) e, ainda, nos municípios do complexo balnear (Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba)
algumas importantes vias urbanas se confundem com rodovias intermunicipais estaduais e federal, resultado
dos processos históricos de ocupação de território. 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 à prevalência de ruídos, emissão de partículas na atmosfera, risco de acidentes,
efeitos negativos sobre a mobilidade urbana, a drenagem urbana, a limpeza pública.

Energia elétrica
No ano de 2015, havia cerca de 143,7 mil Unidades Consumidoras (UCs) residenciais nos municípios da AEII, o
que representava pouco mais de 88,1% de todas as UCs da AEII. Já no caso de UCs industriais, representavam
cerca de 1,1% das UCs totais; as comerciais, aproximadamente 6,6% das UCs. Ao todo, registrava-se 163
mil Unidades Consumidoras nos municípios da AEII. Paranaguá era o município com maior número de UCs
ativas em 2015, com 50,8 mil unidades consumidoras, aproximadamente 31,2% das UCs da AEII, seguido por
Matinhos (22,4%) e Pontal do Paraná (17,7%). Somados, os municípios balneários representavam 56,9% do
número total de UCs da Área de Estudo para determinação da Área de Influência Indireta. A rede de distribuição
de energia elétrica é responsabilidade da Companhia Paranaense de Energia - COPEL.
O consumo residencial de energia é extremamente relevante no consumo total dos municípios. É possível
perceber que o número de domicílios que não possuem energia elétrica é muito baixo em relação aos que
possuem. Em números absolutos, o município de Paranaguá apresenta a maior quantidade de domicílios sem
energia elétrica, enquanto Morretes apresentava a menor. Entretanto, em termos relativos, Guaraqueçaba
apresentou o maior percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica, 3,3%. Morretes se manteve como
o município em melhor situação, com apenas 0,08% dos domicílios sem energia elétrica. Em Paranaguá eram
0,57% sem energia elétrica.
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Comunicação
De acordo com os dados, existem 10 emissoras de rádio na região
litorânea, sendo que metade delas estão localizadas em Paranaguá.
Todos os municípios possuem Agência dos Correios. Embora Paranaguá
possua maior demanda devido ao tamanho de sua população, o
número de agências no município é menor que em Pontal do Paraná.
Destaca-se, ainda, o acesso à internet por microcomputadores nos
domicílios. Nos municípios da AEII, Antonina apresenta a maior relação
de microcomputadores com acesso à internet nos domicílios, com
13,31% dos casos. Outros municípios como Guaratuba, Matinhos e
Morretes apresentam percentual similar. As exceções se verificam em
Pontal do Paraná (7,62%) e Guaraqueçaba (5,20%). No entanto, nenhum
município fica próximo da média estadual, com aproximadamente 31%
dos domicílios contendo microcomputadores com acesso à internet.

Abastecimento de água
De acordo com os dados obtidos, a fluoretação é o tratamento de água
mais utilizados nos municípios, sendo que somente Matinhos e Morretes
não fazem o tratamento dessa forma, utilizando, no caso, 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 da Área de Estudo para determinação
da Área de Influência Indireta que não é atendido pela Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar), e sim pelo Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Antonina (SAMAE), uma autarquia
municipal criada em 1968. Toda a água de Antonina disponibilizada pelo
SAMAE é tratada com “simples desinfecção”, único município da região
litorânea com esse tipo de tratamento.

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 urbana nesta situação. Além de
Guaratuba, Morretes (86,8%) e Matinhos (85,8%) apresentam situação
similar nos domicílios da área urbana. Já os que foram tipificados como
semi-adequados têm maior ocorrência em Pontal do Paraná (31,5%),
justamente o município com menor incidência de domicílios com tipo de
saneamento adequado na área urbana (67,9%). Em todos os municípios,
o percentual de domicílios com tipo de saneamento considerado
‘inadequado’, na área urbana, é praticamente residual, inferior a 1%.
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’. No entanto, Antonina
também apresenta um alto índice de inadequação nas áreas rurais, com
17,8% dos domicílios nesta situação, atrás apenas de Guaraqueçaba
(30,80%). Ou seja, há uma situação de polaridade da situação de
saneamento.
Quando considerado o total – sem distinção entre urbano e rural – o
município de Matinhos apresenta a melhor cobertura de saneamento
adequado: aproximadamente 85% dos domicílios se enquadram nessa
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tipificação, sendo outros 15% em condições
“semi-adequadas”. Ou seja, praticamente não se
encontram domicílios em condições inadequadas
em Matinhos, apenas 0,1% do total.
Considerando o total de domicílios dos municípios
da Área de Estudo para determinação da Área de
Influência Indireta, o percentual de domicílios em
áreas com esgoto a céu aberto é relativamente
baixo em Morretes (0,5%), Paranaguá (5,5%) e
Matinhos (5,9%). No entanto, outros municípios da
AEII apresentam situação bastante oposta, como é
o caso de Antonina, em que 47,9% dos domicílios
convivem com esgoto a céu aberto, seguido por
Guaraqueçaba (41,2%) e Guaratuba (20,8%).

Coleta e disposição do lixo
De acordo com os dados abaixo, todos os
municípios apresentam serviço de coleta regular
de lixo, mas somente em Morretes e Paranaguá há
coleta seletiva de resíduos.
O município da AEII com menor taxa de cobertura
é Morretes, pois os serviços de coleta domiciliar
(porta-a-porta) atendem apenas 40% da população
urbana, enquanto o serviço de coleta de resíduos
domiciliares (não necessariamente porta-a-porta)
tem uma cobertura de 60% da população total.
Em Guaraqueçaba, percebe-se o peso da população
rural nos serviços de coleta de resíduos sólidos.
Enquanto a cobertura de serviço de coleta domiciliar
direta (porta-a-porta) atende 100% da população
urbana, quando este serviço é relacionado à
população rural, o indicador cai para 44%.

Habitação
Existiam em 2010 aproximadamente 103 mil
domicílios na Área de Estudo para determinação
da Área de Influência Indireta, sendo 89,5% deles
urbanos. À exceção de Paranaguá, os municípios
de Guaratuba e Matinhos representavam a maioria
(55,4%) dos domicílios da região litorânea.
O município que apresentava o maior percentual
de domicílios próprios era Guaraqueçaba, com
91,6% dos domicílios nesta condição. Apenas
3,1% dos domicílios em Guaraqueçaba eram
alugados e, pouco mais, cerca de 5% eram cedidos.
Os municípios que registraram a maior taxa de
domicílios alugados foram Pontal do Paraná, com
quase 20% dos domicílios e Matinhos, com 17,4%.
Ao mesmo tempo, são os municípios com a menor
taxa de domicílios próprios da região.
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Área de estudo para determinação da área de influência
direta (AEID)
Nesta seção são avaliados os dados referentes ao atendimento à saúde, educação,
segurança pública, transporte, energia elétrica, comunicação, abastecimento de água,
coleta e tratamento de esgoto, coleta e disposição de resíduos e habitação referentes à área
de estudo para determinação da área de influência direta.

Saúde
O município de Paranaguá conta com 223 leitos hospitalares, sendo que destes 138 estão
vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 85 não. Os leitos de SUS representam
cerca de 62% dos leitos hospitalares de Paranaguá. De maneira geral, Paranaguá apresenta
uma relação de 0,9 leitos/mil habitantes no caso de leitos vinculados ao SUS e, nos casos
da rede privada, são 0,6 leitos/mil habitante.
A cidade de Paranaguá possui 178 estabelecimentos de saúde. Dentre os estabelecimentos
localizados no município, destaca a presença de 4 hospitais, os quais prestam atendimento
para a população local e dos municípios vizinhos. O Hospital Regional do Litoral é referência
para os atendimentos de média e alta complexidade. Possui 159 leitos gerais, 14 UTIs adulto
e 7 neo-natal. Possui ainda um centro cirúrgico com equipe médica 24 horas, equipamentos
de raio-x, tomógrafo, estrutura para exames laboratoriais e uma equipe médica composta
de clínicos, ortopedistas, pediatras, cirurgia geral e obstetrícia (SESA, 2016). Segundo
informações da Secretaria da Saúde do Estado, durante a temporada de verão, o Hospital
Regional amplia sua rede de atendimento para suprir a demanda em caso de emergências.
Paranaguá conta ainda com 8 Unidades Básicas de Saúde e 12 postos de saúde, distribuídos
pelos bairros urbanos e comunidades rurais.

Estabelecimentos de saúde no município de Paranaguá (2015)
Tipo de estabelecimento

Quantidade

Central de Regulação Médicas			

1

Centro de Atenção Hemoterápica			

1

Centro de Atenção Psicossocial			

1

Unidade Básica de Saúde (UBS)			

8

Clínica / Ambulatório Especializado

21

Consultório				

104

Hospital Geral					4
Policlínica					2
Posto de Saúde				

12

Unidade de Apoio de Diagnose		

21

Unidade Móvel Urgência/Emergência		

3

Total					

178

Fonte: Ministério da Saúde – CNES, 2016.
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Educação
O município de Paranaguá contava com 133 estabelecimentos de ensino, que são detalhados. Assim
como ocorre nos municípios da AEII, a maior incidência de estabelecimentos de ensino está situada em
estabelecimentos de ensino fundamental.

Segurança pública
Como parte do sistema de prevenção e manutenção da ordem pública, o município de Paranaguá conta com
um aparelho de Segurança Pública maior e melhor equipado do que os dos municípios da região litorânea.
Paranaguá dispõe das seguintes organizações: Delegacia de Polícia Federal, Delegacia de Polícia Civil, Batalhão
de Policia Militar, Guarda Municipal, Central de Bombeiros, NUCRIA – Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente Vítima de Crimes e outros órgãos de apoio ao sistema de Segurança Pública do município e do
litoral, como a Seção Técnica e o IML – Instituto Médico-Legal. Como é o maior e mais importante município
da região litorânea do Paraná, Paranaguá é a 1° Subdivisão estadual da Polícia Civil e o 8° Grupamento de
Bombeiros.

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 corta o estado do Paraná de leste a oeste, sendo a principal via rodoviária do estado.
Passando pela capital Curitiba e com ligação direta ao Porto de Paranaguá, a BR-277 é a única rodovia de
acesso aos portos e a principal via de acesso ao litoral, o que sobrecarrega o fluxo, já sobrecarregado com
automóveis e ônibus.

Vias urbanas
Segundo informações do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pela Prefeitura de Paranaguá (2016), a cidade
apresenta duas principais rotas de deslocamentos que se dão no sentido Sudoeste/Nordeste e Sudeste/
Noroeste onde se localizam os principais mobilizadores econômicos e sociais, sendo eles o Porto (e todo
a sua retroárea que abriga os terminais e empresas), a prefeitura municipal, seguidos pela concentração
administrativo-financeira e o comércio localizado na região do Centro Histórico e ao longo de duas vias de
ligação importantes: a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto e Avenida Roque Vernalha. Estas duas vias
apresentam um alargamento padrão e mão dupla, lombadas e boa sinalização. Já as Avenidas Ayrton Senna,
Senador Atílio Fontana e Bento Rocha, nas proximidades ao Porto, apresentam maior saturação de veículos e
degradação da malha física devido ao alto tráfego de veículos de cargas.
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Energia elétrica
O município de Paranaguá apresenta o seguinte cenário,
aproximadamente 88% da quantidade de consumidores são
residenciais, enquanto 8,41% são unidades comerciais e apenas
0,80% são unidades industriais.
A energia elétrica utilizada em residências tem importância de
25% do total utilizado no município de Paranaguá. O município
consumiu, em 2010, o total de 93.483 MWh.
As unidades consumidoras de energia elétrica localizadas nas
áreas urbanizadas de Paranaguá, sede municipal e sede do distrito
de Alexandra, são servidas por redes conectadas às subestações
em operação nesta cidade. Já, as unidades em áreas rurais do
município de Paranaguá, onde se localizam as comunidades em
território continental, na parte norte do município, com acesso
exclusivo por vias aquaviárias, estão conectadas aos sistemas
operados no município de Antonina. As unidades consumidoras
localizadas na Ilha do Mel que se constitui também como parte do
município de Paranaguá, recebem energia a partir do município
de Pontal do Paraná por meio de cabo submarino que atravessa
o canal da Galheta entre a praias de Pontal do Sul e Encantadas,
esta última na Ilha do Mel. Esta rede de distribuição se estende
ainda por cabo submarino às unidades localizadas na Ilha das
Peças, no município de Guaraqueçaba.

Comunicação
Ao todo, são 9 emissoras de televisão, sendo uma analógica e o restante digital. 3 canais de jornal impresso:
O Agora Litoral e o Folha do Litoral, ambos com distribuição em todo litoral; e o Jornal dos Bairros do Litoral, o
qual é encontrado nas principais bancas e comércios de Paranaguá. Os três veículos possuem também página
de acesso na internet.

Abastecimento de água
No município de Paranaguá, o abastecimento de água é de responsabilidade da Paranaguá Saneamento,
empresa que faz parte do Grupo Iguá Saneamento. Em 2008, Paranaguá contava com pouco mais de 36 mil
economias ativas abastecidas, sendo 32 mil o número de economias residenciais. Em termos de volume de
água tratada, foram registrados 3.397 m³ diários no município, de acordo com o IBGE, no mesmo ano. São
quatro estações de captação e tratamento de água e no município de Paranaguá.

Coleta e tratamento de esgoto
Paranaguá registrava cerca de 17.959 ligações de esgoto ativas no município, o que representa uma cobertura
de 72,29% na coleta de esgoto, em 2015. Embora a cobertura de atendimento de esgoto do município de
Paranaguá (AEID) seja superior à média paranaense registrada no mesmo ano, de 64,92%, verifica-se que
é abaixo da cobertura de outros municípios da AEII, principalmente os municípios balneários, como Pontal
do Paraná, com índice de atendimento superior a 80%, e Guaratuba e Matinhos que, de acordo com dados
do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o atendimento de esgoto abrangia toda a
população. Em situação oposta, destacam-se os municípios de Morretes e Guaraqueçaba, que registraram
índices de cobertura inferiores à média estadual.
O município de Paranaguá possui 4 estações de tratamento de esgoto administradas pela CAB Águas de
Paranaguá, mesma agência responsável pelo tratamento da água que abastece o município.
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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,
com apoio de agências governamentais estaduais, vem
tentando a construção de um aterro sanitário na localidade
conhecida como Rio das Pedras, junto à divisa com o
município de Antonina. A área destinada ao novo aterro foi
objeto de estudo ambiental e o empreendimento obteve a
licença para instalação há três anos, mas a sua construção
não foi iniciada. Devido à inexistência de aterro municipal,
os resíduos coletados pela prefeitura municipal, ou por
empresas a serviço da mesma, continuaram dispostos na
área do antigo lixão.
Apesar do esgotamento de sua capacidade para disposição
de resíduos, a área do Imbocuí continuou a receber os
resíduos urbanos em razão da falta de alternativas, até que
no ano de 2014, o município firmou contrato com o aterro
privado de Rio das Pedras para os resíduos oriundos das
coletas públicas. Segundo informações coletadas junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá, o
contrato entre o município e o aterro privado em Rio das
Pedras foi renovado para vigorar até 28 de janeiro de 2017.
O resíduo coletado totaliza mais de 99% da geração
de resíduo municipal, porém o que não é coletado é
descartado de forma inapropriada. Mesmo não sendo uma
porcentagem muito significativa de resíduo não coletado e
descartado de maneira alternativa, este descarte pode gerar
consequências sociais e ambientais negativas.
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0,5%

Em 2010, existiam 46.578 domicílios no município de
Paranaguá, sendo 94% deles urbanos. Paranaguá apresenta
o maior quantitativo domiciliar da região litorânea, com
aproximadamente 31% dos domicílios. A maioria das
famílias do município de Paranaguá (85,5%) é proprietária
dos domicílios que ocupa, havendo apenas 10,9% de imóveis
residenciais alugados.

Fluxos e Redes de Transporte
A operação do Porto de Paranaguá depende de um conjunto
de vias, terrestres e aquáticas, para o seu funcionamento. O
sistema terrestre compõe-se de rodovias federais e estaduais,
estradas e vias urbanas municipais, ferrovia e dutovia. Já o
sistema aquaviário é composto pela barra, canal de acesso,
áreas de fundeio e bacia de evolução.

85,5%

Próprio

Cedido

Alugado

Outra condição

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.
Os caminhões que acessam o porto são de diversos tipos,
conforme os produtos transportados: caçambas basculantes,
carroceria truck, carretas, bitrens, treminhões, cegonheiras
e carretas plataforma para contêiner. A capacidade desses
veículos varia de 5 a 50 toneladas e sua idade média é de 10
anos. (PDZPO, 2012).
Além das rodovias e avenidas, o Porto Organizado de
Paranaguá é também acessado por ferrovia. A concessionária
responsável pelos serviços ferroviários nesta região possui
instalações localizadas dentro do Porto Organizado de
Paranaguá que contam com infraestrutura para as operações
de pesagem, carregamento, descarregamento e a formação
das composições ferroviárias.

Sistema aquaviário
Assim como os sistemas rodoviário e viário urbano de acesso
ao Porto de Paranaguá se entrelaçam com a cidade em
seu entorno, situação semelhante acontece com o sistema
aquaviário a compartilhar vias aquáticas com embarcações
de diversos tamanhos e funções a serviço das atividades
portuárias, das comunidades de pescadores, das atividades
turísticas e de outros fins.
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Caracterização Econômica
Área de estudo para determinação da área de influência indireta
Os sete municípios da AEII apresentaram níveis de crescimento econômico bastante distintos
ao longo dos últimos anos. Em 2000, o município de Paranaguá representava cerca de 80%
do Valor Adicionado Bruto (VAB) dos municípios da Área de Estudo para determinação da
Área de Influência Indireta, o que demonstra a forte concentração econômica-espacial na
cidade polo da microrregião. Enquanto Matinhos e Guaratuba representaram 5,25% e 4,83%
respectivamente.
Com grande concentração da atividade econômica no setor terciário, os setores secundário
e primário apresentam relevância bastante reduzida. Somente Guaratuba apresentou uma
participação do setor primário um pouco mais elevada, na ordem de 7,56% do VAB municipal.
Destoando dos padrões da região litorânea, o município de Guaraqueçaba apresentou a
maior participação do setor primário (33,05%) no VAB municipal, embora o setor terciário
seja o mais importante na atividade econômica municipal (59,37%). Neste caso, apresentou
a menor participação do setor secundário (7,58%) entre os municípios da região litorânea.
Com a redução da importância relativa do VAB de Paranaguá em relação aos municípios da
Área de Estudo para determinação da Área de Influência Indireta, todos os outros municípios
apresentaram ganho percentual em relação à AEII. Neste sentido, é interessante destacar
que a participação relativa do VAB de Antonina passou de 3,58% em 2000 para 6,11% em
2010, o que representa um aumento de 70,7%. Morretes também apresentou um aumento
percentual bastante significativo, de 65,9%, quando passou de 1,74% do VAB da AEII em
2000 para 2,89% em 2010.
Analisando a série histórica dos municípios, é possível identificar algumas variações na
importância dos impostos sobre o PIB. No caso de Antonina, os impostos representavam
cerca de 5% do PIB em 2000, passando para 7,0% em 2013. Outros municípios, como
Guaratuba, Morretes e Pontal do Paraná também apresentaram valores percentuais próximos
aos de Antonina, entre 5,8% a 6,5%.
De acordo com os dados referentes ao ano de 2015, os municípios da AEII empregam
cerca de 68,3 mil pessoas, sendo que 40,8 mil estão no ramo de serviços (59,78%), o
comércio apresenta cerca de 15,3 mil empregos (22,51%), a indústria, 9,5 mil (13,98%) e
a construção civil gera 2 mil empregos (3,01%) da AEII. Neste caso, destaca-se a ínfima
participação da agropecuária, com aproximadamente 500 empregos (0,73%).
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Vetores de crescimento regional
A economia do litoral paranaense é especialmente
marcada, historicamente, pela rede de serviços
vinculada às atividades portuárias nos municípios
de Paranaguá e Antonina. As mudanças vivenciadas
pela economia paranaense, nas últimas décadas,
sintetizadas no aumento da produtividade - e da
produção agrícola, no crescimento da agroindústria
e na intensificação do setor industrial, especialmente
do segmento automotivo, contribuíram para a
transformação do porto de Paranaguá em lugar
de grande movimentação de granéis sólidos e
líquidos, veículos e máquinas, além de produtos
transportados em contêineres. O aumento da
presença internacional da produção brasileira, em
vários segmentos econômicos, produziu efeitos,
também, sobre a intensificação das atividades de
movimentação de cargas no porto de Paranaguá,
pois as empresas localizadas em diversos estados
brasileiros passaram a realizar suas atividades de
transporte internacional marítimo por meio esta
unidade portuária.

Economia de subsistência
Guaraqueçaba, Morretes, Guaratuba e Antonina
apresentam a maior participação do setor primário
no Valor Adicionado Bruto. Embora a atividade de
subsistência não esteja expressa no VAB – pois
não é, em princípio, uma atividade que produz
mercadoria e, sim, sustento –, a análise dos
setores da economia no VAB indicam a tendência
predominante em cada município. Em termos
gerais, as dificuldades metodológicas de identificar,
mensurar e analisar a atividade de subsistência
reside no fato de que o “setor de subsistência” não
é perceptível em indicadores econômicos.
Num universo de 20 agricultores rurais nesses

municípios, somente 30% em Antonina e 20% em
Morretes declararam a agricultura como fonte de
renda, sendo que 70% nos dois municípios recebem
aposentadoria e 10% são assalariados em Morretes
(BIASSI, 2011, p. 53). Ou seja, a integração desses
agricultores com a economia formal – que necessita
de recursos monetários – se dá essencialmente por
meio de aposentadorias. A atividade agrícola para
autoconsumo existe, mas pode ser considerada
secundária.
O litoral paranaense tem a pesca extrativista como
atividade econômica importante, totalizando 21% do
Valor Bruto de Produção. A pesca na região envolve
cerca de 5.500 pescadores, sendo a atividade
realizada de forma essencialmente artesanal.

Extrativismo
De acordo com a Pesquisa Nacional de Extração
Vegetal e Silvicultura, do IBGE, em 2014 a única
atividade de extração registrada pelo órgão foi a
produção de lenha nos municípios de Morretes e
Paranaguá. Essa produção gerou uma receita de
R$ 249 mil e R$ 102 mil, respectivamente, o que
gera um valor médio de R$33,88/m³.No litoral
paranaense é estimada a produção de mexilhões,
ostras, siri e caranguejo em 340 toneladas por ano.
Na pesquisa do IBGE, também se verificou que 3
municípios extraíram madeira. Paranaguá, Pontal
do Paraná e Guaratuba produziram 40.700 m³ de
madeira em tora, sendo que, deste total, 40.500m³
foram produzidos em Guaratuba (99%) e o restante
em Paranaguá, 200m³, e Pontal do Paraná, 40 m³.
Nessa produção, foram gerados R$ 3.056.000, o
que representa um valor médio de R$ 75,01/m³.
A região litorânea do Paraná é a maior produtora
de palmito do Estado, sendo que cinco municípios
estão entre os dez maiores produtores estaduais.
Somente Matinhos e Pontal do Paraná não estão
entre os dez maiores do Estado, com produção
bastante reduzida, quando comparada aos
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municípios da região.

Economia de subsistência
As condições naturais de Paranaguá limitam a atividade agrícola do município, uma vez que grande parte
da área é inapropriada para o cultivo. Dessa forma, a limitada agricultura de Paranaguá tem característica
de subsistência.
A produção agrícola do município é baseada no cultivo de banana e mandioca, tendo também uma produção
marginal de cana de açúcar, milho, palmito pupunha e arroz.
A pesca em Paranaguá é considerada de pequena escala e serve à subsistência com pequeno excedente
comercializado.

Mão de Obra na AEII
Com relação à população economicamente ativa, Morretes registrou um total de 7.644 indivíduos, sendo
4.601 homens e 3.043 mulheres. Nessa categoria, também podemos observar que a maior parcela da
população economicamente ativa do município de Morretes reside em domicílios rurais. No geral, o
município contém 387 estabelecimentos que emprega um total de 2.352 indivíduos.
O município de Guaratuba possui um total de 13.885 pessoas ocupadas. A atividade econômica que mais
gera empregos é o comércio, com um total de 2.454 pessoas, seguido da construção civil, que abrange
um total de 1.694 indivíduos. A agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura também se
apresenta como um segmento de relevância dentro de Guaratuba, empregando um total de 1.586 pessoas.
A população de Matinhos em idade ativa é de 25.400 pessoas. Desse total, 13.159 são mulheres e 12.241
são homens. A maioria desses indivíduos (25.261 pessoas) reside na região urbana do município. Com
relação à população economicamente ativa, observa-se um total de 15.009 pessoas, sendo que a maioria
reside em área urbana. A quantidade de pessoas ocupadas em Matinhos, chega um total de 14.107
indivíduos.
Conforme os dados obtidos, Pontal do Paraná possui 17.850 pessoas em idade ativa, sendo 8.993 mulheres
e 8.856 homens. Pessoas economicamente ativas representam um total de 10.140 indivíduos, sendo 5.784
homens e 4.356 mulheres. Com relação à população ocupada, o município registrou um total de 9.545
pessoas para o ano de 2010. Em geral, a maioria da população em idade ativa, economicamente ativa e
ocupada reside em regiões urbanas do município.
De acordo com o levantamento de dados, Antonina possui 15.944 pessoas em idade ativa, sendo 8.076
mulheres e 7.868 homens. Para população economicamente ativa, o município registrou um total de
7.584 pessoas, sendo 4.558 homens e 3.026 mulheres. A população ocupada do município de Antonina
corresponde a 6.877 pessoas. Em geral, a maioria da população com idade ativa, economicamente
dominante e ocupada, encontra-se distribuída na região urbana do município.
Guaraqueçaba possui 6.538 pessoas em idade ativa, sendo 3.487 homens e 3.051 mulheres. População
economicamente ativa corresponde a um total de 3.517, sendo 2.277 homens e 1.240 mulheres.
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Turismo na AEII

Guaraqueçaba possui um total de 3.397 pessoas
ocupadas.

Mão de obra na AEID
De acordo com o IBGE, Censo Demográfico 2010,
havia 62,8 mil pessoas ocupadas em Paranaguá em
cujo contexto se destacava a atividade comercial, com
20%. Em segundo lugar aparecia o setor de transporte
e armazenagem, com 13,4%, revelando uma situação
condizente com o perfil econômico municipal, que
tem sua vocação fundada nas atividades logísticas.
As atividades relacionadas ao turismo são, também,
especialmente relevantes neste município, porém
os postos de trabalho gerados pelas mesmas se
distribuem nas atividades de comércio e serviços,
como alimentação e alojamento, que representavam,
estes últimos, 5,3% das pessoas ocupadas em 2010,

O desenvolvimento das atividades turísticas no
Paraná se dá pela ação principal dos agentes
privados que buscam o atendimento às demandas
dos diversos setores.
Todos os municípios da AEII apresentam atrativos
turísticos que têm demandado, ao longo das
décadas, a ação de diversos agentes interessados
no desenvolvimento deste setor econômico. O
Guia Turístico do Litoral Paranaense, para o ano
de 2017, elaborado pela agência Paraná Turismo
a partir das informações coletadas junto aos
governos municipais e aos outros atores não
governamentais e privados (SEET, 2017), apresenta
detalhes das estruturas e serviços vinculados ao
turismo no litoral paranaense. São disponibilizadas
informações sobre a localização dos elementos
passíveis de visitação turística com descrição
sobre as caraterísticas de seus atrativos, formas
de acesso, serviços de transporte, hospedagem,
alimentação e outros serviços de apoio aos
turistas.
O turismo nos municípios da AEII se destaca
pelo turismo de lazer: as belezas naturais, sol,
praias e as ilhas são os principais destinos para
os turistas do estado, de outras regiões do pais
e estrangeiros, principalmente do Mercosul, nos
períodos de férias e feriados. No turismo cultural,
a arquitetura histórica do Centro Histórico de
Antonina e Paranaguá; o Complexo Matarazzo
em Antonina, a antiga Estação Ferroviária de
Paranaguá, o antigo Colégio Jesuíta e atual Museu
de Arqueologia e Etnologia – MAE estão entre
os principais pontos de visitação turística da
região. Na gastronomia destaca-se o barreado,
prato típico caiçara, presente nos cardápios dos
restaurantes de Morretes, Antonina, Guaraqueçaba
e Paranaguá. A tainha, recheada e/ou defumada,
assim como o caranguejo entraram no roteiro
das festas gastronômicas do litoral em diversas
localidades. Ainda, a região se destaca pelas festas
de rua, como o Carnaval de Antonina, que recebe
foliões de diversos lugares durante a festividade,
o carnaval das praias, o Fandango Caiçara e as
diversas festividades religiosas. Entram também
no roteiro o turismo de aventura, como o rafting,
as caminhadas, o montanhismo e o paraquedismo.
Deve-se destacar, também, o turismo de negócios,
que movimenta semanalmente Paranaguá e região.
Por se tratar de uma região litorânea, e também
em razão do estudo contemplar uma área para a
instalação de um Complexo Náutico, o tema sobre
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turismo náutico foi abordado com mais profundidade no
subitem a seguir.

Turismo na AEID
A pesquisa sobre o desenvolvimento das atividades
relacionadas ao turismo em Paranaguá se baseou
nos dados coletados pelo Observatório do Turismo,
ligado à Secretaria Municipal de Turismo. Além das
informações coletadas e analisadas a partir desta fonte,
o estudo sobre o turismo realizou pesquisa qualificada
com levantamento de informações junto a operadores
de transporte aquático e de hospedagem na cidade
de Paranaguá. Foram realizadas dez entrevistas com
aplicação de questionário fechado e conversas baseadas
em roteiro semiestruturado sobre as demandas que se
apresentam ao setor turístico em Paranaguá.
O turismo de negócios se destaca como um dos
principais geradores de renda para o município,
alavancando os serviços de hotelaria, alimentação e
comércio, principalmente em função das atividades
portuárias.
O turismo religioso se fortaleceu em Paranaguá com a
Festa do Santuário do Rocio, que desde 1999 passou
a fazer parte do calendário oficial do município, como
uma das festividades mais importantes da região,
responsável por elevar o número de turistas na cidade.
Paranaguá recebe cerca de meio milhão de turistas
anualmente em função do Santuário do Rocio.
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A estrutura de comércio da comunidade de
Encantadas é bastante diversa, com pousadas
e restaurantes com boa infraestrutura para
atendimento aos turistas e visitantes, mas,
ao mesmo tempo, nota-se a presença de
estabelecimentos com instalações mais precárias.
O Mercado do Café e as lojas de artesanato também
estão localizados nesta região. São paradas
obrigatórias para quem visita Paranaguá. Servir-se
de um almoço com prato à base de peixes e frutos
do mar no Mercado do Café e depois admirar e
adquirir os artesanatos locais, seja nas lojas em
frente ao mercado ou no mercado municipal, está
incluso no roteiro turístico do Centro Histórico de
Paranaguá.
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Atividade Pesqueira
No Paraná, a contribuição da aquicultura é relevante para a produção de pescado no estado: 95% da produção
de pescado paranaense provinha da aquicultura conforme os dados informados no Boletim Estatístico da
Pesca e Aquicultura (MPA, 2011; ICMBIO, 2017). Entretanto, a aquicultura marinha paranaense é incipiente e
sua contribuição à produção de pescado estadual foi de apenas 0,2%.
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, principalmente, ao
atendimento do consumo de pescado na região litorânea paranaense. Parte do pescado consumido no litoral
do Paraná, originário da aquicultura ou da pesca extrativista, marinha ou continental, provêm de outros estados.

Principais manifestações culturais
As comunidades pesqueiras de Paranaguá conservam em suas tradições a atenção às datas religiosas
católicas relativas à festa de Nossa Senhora dos Navegantes, mas também 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 a adesão de inúmeros membros de diversas comunidades de pescadores. Cabe destacar,
com especial relevância, os festejos relacionados à Bandeira do Divino Espírito Santo que estão associados
à cultura do Fandango Caiçara. O Fandango Caiçara reflete uma manifestação cultural que tem o Complexo
Estuarino de Paranaguá, assim como outras regiões, como local exclusivo de sua expressão em termos de
vida e produção dos detentores destas práticas. Tais festas, além do aspecto cultural pela conservação das
tradições, representam, ainda, uma possibilidade de geração de renda pela oportunidade de comercialização
de bens oriundos da atividade pesqueira.

Uso e Ocupação do Solo
Zoneamento municipal
A Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, vigente em Paranaguá, estabelece a divisão do território
em zonas e setores. O principal critério de distinção entre zonas é o caráter rural ou urbano do uso e da
ocupação do solo. Verifica-se, entretanto, nuances em cada um desses tipos de usos, razão pela qual o
território foi subdivido em macrozonas rural e urbana. Na macrozona rural são diferenciadas as zonas: 1) de
uso agrosilvopastoril; 2) de proteção integral; 3) de uso sustentável e 4) corredor de comércio e serviços.
Nota-se que o desenvolvimento das atividades de comércio e serviços em zonas rurais demanda processos de
urbanização. O IBGE, em sua metodologia para os censos demográficos, tem considerado as diferenças entre
as áreas urbanizadas quando estas se encontram em cidades ou nos aglomerados em espaços rurais.
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O perímetro urbano de Paranaguá, considerado como macrozona urbana
ao abrigar zonas distintas para uso e ocupação, conforma uma superfície
total com 10,3 mil hectares, o que representa 12,5% do território
municipal. Em seu interior, entretanto, registra-se a presença de áreas
de terras classificadas como zonas de ocupação restrita (ZRO), como
é o caso do território no entorno da Ilha dos Valadares, este um bairro
extremamente adensado e próximo ao centro histórico e comercial da
cidade de Paranaguá. Não obstante o elevado adensamento desta área
urbanizada, a legislação referente ao zoneamento municipal qualifica-a
como Zona Urbana de Interesse Especial (ZUIE), diferentemente das
zonas de consolidação e expansão urbana (ZCEU), onde se prevê
crescimento urbano. As zonas de consolidação e qualificação urbana
(ZCQU) e as zonas de requalificação urbana (ZRU) abrigam a maioria
dos bairros tradicionais.

Propriedades privadas e públicas na ADA
A área a ser diretamente afetada por este empreendimento compreende
a bacia de evolução do Porto Organizado de Paranaguá, cuja propriedade
é domínio da União Federal, sob administração da APPA que se constitui
como Autoridade Portuária.

Áreas de reserva legal na ADA
Não ocorrem áreas averbadas como Reserva Legal na ADA.

Caracterização da sociedade civil do litoral do Paraná
A quantidade de ONG’s que compõem a sociedade civil em Paranaguá
era consideravelmente mais elevada do que nos demais municípios
em razão do número, também mais elevado, de sua população. O
município de Guaraqueçaba abrigava o menor número de organizações
entre os municípios da AEII. Entretanto, ao se verificar a proporção de
organizações em relação à população municipal nota-se que Antonina
é o município com a maior representação de organizações sociais.
Paranaguá, na relação entre a quantidade organizações de sociedade
civil e sua população ocupa o penúltimo lugar. Estes dados, contudo,
referem-se tanto às organizações de natureza privada, como as
associações e fundações, mas também às instituições religiosas.. As
igrejas, mais do que representar interesses de grupos que se alinham em
função dos interesses corporativos, ou político-ideológicos, representam
grupos de indivíduos que se aglutinam em razão de suas convicções
ético-religiosas. Ainda que possam se constituir como veículos para
a construção da cidadania e da inclusão social, a missão precípua a
estas organizações de natureza religiosa está identificada com os ideais
coletivos vinculados ao reforço e à manutenção dos valores tradicionais
que respaldam padrões morais e princípios compartilhados por seus
seguidores.
Além das atividades religiosas e associativas registra-se, ainda, entre
os municípios da AEII, organizações que se dedicam especialmente à
arte, recreação e esporte, à saúde, à educação e à agricultura e meio
ambiente. O maior contingente de organizações focadas nas questões
ambientais se concentra em Antonina enquanto Guaraqueçaba e Morretes
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registravam o maior número, em valores absolutos, de organizações atentas às questões educacionais. Apesar
do forte apelo e imagem vinculada à conservação dos recursos naturais, o município de Guaraqueçaba não
abrigava, em 2013, organizações de representação da sociedade civil vinculada a estes temas. As questões
sanitárias são alvo de pouquíssimas organizações da sociedade civil, a maioria delas operantes no município
de Morretes.
O município de Paranaguá abrigava a maior quantidade de organizações para todos os tipos de atividades em
2013, em números absolutos.
O município de Pontal do Paraná ocupava a terceira posição no ranking de organizações da sociedade civil. Em
valores absolutos, a quantidade de organizações da sociedade civil em Pontal do Paraná representava quase
pouco mais de um quinto de Paranaguá.
O perfil das organizações consideradas de grande porte pode ser referido a partir do estudo da FGV (2014). As
OSC’s consideradas de grande porte são as que possuem mais de 100 vínculos formais de trabalho.

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. Além disso, a cidade possui duas fundações de grande porte. A maior
parte das OSC’s de Paranaguá não oferece nenhum vínculo empregatício. As informações que caracterizam as
OSC’s de Paranaguá seguem o mesmo padrão do perfil nacional das OSC’s identificado pelo estudo da FGV
(2014).
Algumas associações de moradores possuem uma trajetória de lutas sociais, em especial as regiões que são
favorecidas territorialmente como é o caso do Bairro do Rocio e da Comunidade Encantadas – Ilha do Mel.
As associações de moradores localizadas nas regiões mais carentes da região que compreende a ZIP são
menos mobilizadas, já tiveram alguma mobilização no passado, mas atualmente não. Muitas das associações
de moradores da região da ZIP foram criadas por políticos com o intuito de receber verbas de programas
estaduais e federais. A expectativa da OSC’s de Paranaguá em relação a ampliação do Porto é, em geral,
favorável.

Comunidades Tradicionais
No município de Guaraqueçaba, há 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
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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.

Comunidades remanescentes de quilombolas (CRQ)
A região em que se inserem estas comunidades está localizada na APA (Área de Preservação
Ambiental) de Guaraqueçaba a qual, por sua vez, abrange todo o município de Guaraqueçaba,
parte de Antonina, Paranaguá e Campina Grande do Sul, perfazendo uma área de 282,4 mil
hectares. Segundo Nathalia de Jesus (2013), esta região possui mais de 50 comunidades.
Esta pesquisadora desenvolveu um estudo envolvendo algumas destas comunidades, como
Açungui, Potinga, Cerco Grande, Morato, Rio Pequeno, Serra Negra.

CRQ Rio Verde
A CRQ Rio Verde possui acesso por via terrestre que se dá a partir da rodovia estadual PR405. A estrada que liga esta rodovia à comunidade faz divisa com as terras da RPPN (Reserva
Particular do Patrimônio Natural) Salto Morato, da Fundação “O Boticário” de Proteção à
Natureza. Esta comunidade é composta por cerca de 60 famílias, onde grande parte do grupo
possui grau de parentesco com a comunidade vizinha, Batuva, e é originária do município
de Cananéia e outras regiões do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. 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 abelha nativa da região.

CRQ Batuva
A CRQ Batuva é vizinha da CRQ Rio Verde, distante aproximadamente 6 quilômetros desta
última e com acesso pela mesma estrada, a partir da rodovia estadual PR-405. Está localizada
em uma região conhecida como Serra Grande, banhada pelos rios Pasmado, Guaraqueçaba
e Branco e pertencente à bacia hidrográfica da Baía das Laranjeiras, na porção norte do
município de Guaraqueçaba, ocupando o vale formado pelas Serras da Utinga, Negra, Gigante
e Morato (KASSEBOEHMER, 2007). Trata-se de comunidade quilombola com base na
agricultura familiar.
A comunidade tinha, ao tempo daquela 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.
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Comunidades indígenas na área do
empreendimento
De acordo com Parellada et al. (2006), em 2006
haviam 10 aldeias indígenas Guarani no Paraná,
sendo quatro delas localizadas no litoral: Ilha da
Cotinga (Paranaguá); Cerco Grande e Morro das
Pacas, ambas no município de Guaraqueçaba; e
Guaraguaçu, no município de Pontal do Paraná.
O Povo Guarani pertence ao tronco linguístico
Tupi, foi dividido por Schaden (1954) a partir de
suas diferenciações dialetais, sistema de crenças
e rituais, em 3 subgrupos: Guarani-Nhandeva,
Guarani-Kaiowá (conhecidos como Pay Tavyterã
no Paraguay).

Outras comunidades tradicionais
No presente estudo foram admitidas como
comunidades tradicionais, os quilombolas e os
povos indígenas que se encontram nas áreas de
estudo para determinação das áreas de influência
direta e indireta. Quanto aos pescadores artesanais
e coletores extrativistas, estes são tratados no
capítulo que aborda a atividade pesqueira.

Patrimônio Histórico, Cultural e
Arqueológico
Os levantamentos e análises relativos ao patrimônio
histórico, cultural e arqueológico foram objetos do
Estudo de Componente Patrimonial elaborado para
atendimento às determinações do IPHAN conforme
ofício 090/2016 IPHAN/CNL/PRESI de 2 de agosto
de 2016. De acordo com as determinações deste
órgão, o empreendimento a ser licenciado foi
enquadrado da seguinte forma:
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1. Em relação aos bens Arqueológicos, protegidos
conforme o disposto na Lei 3.924/61, o
empreendimento foi enquadrado como Nível
I. Diante disso, atendendo-se à solicitação do
IPHAN, foi encaminhada a este órgão o Termo
de Compromisso do Empreendedor – TCE;
2. Em relação aos bens Tombados e Valorados, o
IPHAN emitiu termo de referência para elaboração
de Relatório de Impactos sobre bens tombados
e valorados. Os principais apontamentos deste
relatório referentes ao diagnóstico do patrimônio
edificado são apresentados a seguir, neste
capítulo;
3. Em relação aos bens Registrados, o IPHAN
determinou a elaboração de Relatório de
Avaliação de Impactos aos bens Registrados
indicando a necessidade de proceder estudos
específicos sobre o bem “Fandango Caiçara”
com inscrição no Livro de Registro de Formas
de Expressão, em 2012; sobre o bem “TAVA,
lugar de referência para o povo Guarani”, inscrito
no Livro de Registro de Lugares e a “Língua
Guarani Mbyá” incluída no Inventário Nacional
da Diversidade Linguística além de um estudo
sobre a Festa do Divino Espírito Santo.

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 e a rua da Praia que se estendem até a
margem do rio Itiberê. Os antigos prédios e casarios
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testemunham a importância do seu passado histórico. O conjunto de prédios arquitetônicos permanece
praticamente inalterado principalmente em função do tombamento estadual, assim como as igrejas e o antigo
Colégio Jesuíta. Os atracadouros, localizados na margem do rio Itiberê, servem aos moradores das ilhas e
também os turistas que partem da cidade de Paranaguá em busca de lazer, descanso e belezas naturais. Essa
movimentação via aquática, criou uma dinâmica que caracteriza as relações sociais e culturais de Paranaguá.

Patrimônio Imaterial
Fandango caiçara

Atelier de restauração e construção de
instrumentos musicais e adereços para o
Fandango Caiçara na Ilha dos Valadares

Os agentes que se dedicam tradicionalmente ao fandango
caiçara são habitantes das áreas próximas ao mar, nas baías ou
na orla oceânica. Em Paranaguá, a Ilha dos Valadares, que se
transformara num denso conjunto de bairros urbanos em razão
de sua proximidade ao centro da cidade, foi e continua sendo
uma referência espacial para esta manifestação cultural. Nesta
região se encontram diversas associações ligadas ao fandango e,
em uma delas, vem funcionando um atelier para a construção e
restauração de instrumentos musicais.
Essa forma de expressão possui uma estrutura bastante
Em Paranaguá, numa das associações ligadas ao resgate e
conservação do Fandango Caiçara, construiu-se uma capela para
a guarda da “Bandeira do Divino”.
Os eventos culturais relacionados às comemorações em louvor
ao “Divino” sempre dependeram dos recursos artístico-culturais
do Fandango Caiçara, uma vez que as marchas e procissões que
se realizam, assim como as visitas da “Bandeira” às moradias,
dependem do entoamento de canções que se fazem acompanhar
pelos músicos e cantores tradicionais ao fandango. Portanto, o
Fandango se expressa popularmente de duas formas:
1) nos eventos religiosos, em louvor ao Divino Espírito Santo
2) nas festas populares, como nos bailes de fandango.

Língua guarani Mbya
O Mbya é uma das três variedades modernas da Língua Guarani,
da família Tupiguarani, tronco linguístico Tupi. As outras são o
Nhandeva ou Chiripá/Txiripa/Xiripá ou Ava Guarani e o Kaiowa
(SCHADEN, 1974). No entanto, a delimitação entre essas
variedades não aparece de modo estaque e consensual. Além
disso, os falantes utilizam outras formas para nomeá-las. Nestas
variedades, a língua Guarani é falada amplamente em quatro
países – Paraguai, Argentina, Bolívia, Brasil –, sendo designada
língua oficial do Estado Paraguaio, língua oficial para o trabalho no
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) ao lado do Português e do
Espanhol, e língua cooficial do Município de Tacuru - Mato Grosso
do Sul – Brasil (IPHAN, 2016)
Altar com Bandeira do Divino em
capela na Ilha dos Valadares
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TAVA lugar de referência para o povo
guarani
O bem imaterial Tava, Lugar de Referência para o
Povo Guarani foi registrado no Livro de Registro de
Lugares. Para os Guarani-Mbyá, a Tava é um local
onde viveram seus antepassados, que construíram
estruturas em pedra nas quais deixaram suas
marcas, e parte de suas corporalidades, por conter
os “corpos” dos ancestrais que se transformaram
em imortais. Nesses locais, é possível vivenciar o
bom modo de ser Guarani-Mbyá e esse modo de
viver permite tornar-se imortal e alcançar Yvy Mara
Ey (a Terra sem Mal).
Para o povo Guarani, a Tava é de suma importância
por ser o local onde viveram seus antepassados.
Estar na Tava aciona dimensões estruturantes e
afetivas na vida social e na memória dos GuaraniMbyá, promovendo sentimentos de pertencimento e
identidade, pois ali se encontra uma ‘casa de pedra’
que concretiza, de maneira paradigmática, a morada
dos antigos, visível a todos, tanto aos grandes
karaí (homens e mulheres especiais, sábios, que
dominam e proferem as ‘belas palavras’ ensinadas
pelos criadores) quanto aos juruá (não-indígenas),
e que evoca os ensinamentos fundamentais para se
viver de acordo com os princípios éticos GuaraniMbyá.
Apesar de estar localizado em outro estado
(Rio Grande do Sul) é o local que a população
indígena Guarani Mbyá habitante na ilha da Cotinga
(localizada a menos de 3 km do empreendimento)
estão estritamente ligados ao local de referência.

Festa da Tainha
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A festa da Tainha é realizada há mais de trinta anos no
município de Paranaguá. Em comemoração ao mês
do pescador, a festividade ocorre no mês de julho.
Organizada pela Prefeitura Municipal de Paranaguá,
através da Fundação Municipal de Turismo
(FUMTUR) e Secretaria Municipal de Agricultura
e Pesca (SEMAPA), o evento ocupa barracões
especialmente montados na praça de eventos 29
de julho. Pescadores, originários das comunidades
localizadas na baia de Paranaguá, vendem pratos
típicos, sendo a tainha recheada e defumada o
principal atrativo, além do camarão e das ostras.
O evento contribui com a renda dos pescadores,
fortalece a cultura local e atrai anualmente milhares
de visitantes à Paranaguá. Além da culinária típica,
o evento oferece ainda, barracas de artesanatos e
shows.

Festa tradicionais
A festa a Nossa Senhora do Rocio celebrada na
igreja no Santuário 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. No
ano de 1686, quando os habitantes de Paranaguá
foram assolados por uma peste, muitos devotos
recorreram aos favores da Santa. A imagem da
Virgem do Rocio teria sido encontrada durante uma
pescaria, nas redes do Pai Berê, no século XVII, na
baia de Paranaguá. A igreja foi edificada em 1813
e o Santuário em 1920 (SANTUÁRIO DO ROCIO,
2016).
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Avaliação dos
Impactos Ambientais
Os impactos ambientais referem-se às alterações da qualidade ambiental resultantes da modificação de
processos naturais ou sociais provocada por ação humana (SÁNCHEZ, 2006) que comprometem o equilíbrio
dos sistemas naturais ou urbanos.
Dessa forma, neste estudo foram listados os aspectos ambientais e os, respectivos, impactos para os
meios físico, biótico e socioeconômico, de acordo com as características de cada meio, as relações com o
empreendimento proposto e suas áreas de influência.
Além de indicar os impactos fez-se necessária uma análise integrada da magnitude e significância destes
impactos. O resultado desta análise integrada permitiu que fossem propostas as medidas para a diminuição e o
controle dos impactos negativos, e também, a otimização dos impactos positivos, caso possível ou necessário,
além das medidas compensatórias e o planejamento para o gerenciamento dos impactos ambientais, para
viabilizar ambientalmente a implantação do empreendimento.
A avaliação dos impactos ambientais pautou-se em 12 (doze) parâmetros, tendo como base estudos anteriores
realizados pela EnvEx (2013), bem como as determinações do TR (processo nº 02001.004295/2013-31)
emitido pelo IBAMA. Estes parâmetros são:

P01: Empreendimento
Este parâmetro permite identificar se o impacto ocorre apenas em um dos empreendimentos
propostos no EIA, ou em mais de um, servindo de base, posteriormente, para análises de
sinergia e cumulatividade de impactos.

P02: Expressão/ Natureza
Este parâmetro identifica se o impacto é benéfico ou adverso do ponto de vista ambiental,
podendo ser este positivo ou negativo, segundo os seguintes fatores:
Positiva: O impacto culmina em benefícios ambientais no meio;
Negativa: O impacto culmina na ocorrência de depreciação da qualidade ambiental do meio.

P03: Origem / Forma
A Origem / Forma permite avaliar se a ocorrência do impacto é direta ou indireta, de acordo
com os seguintes pressupostos:
Direta: O impacto tem como causa um Aspecto Ambiental;
Indireta: O impacto tem como causa outro Impacto Ambiental.

P04: Duração
A duração demonstra se o impacto configura-se como sendo provisório ou permanente,
tendo como base os seguintes fatores:
Provisório: A manifestação dos efeitos do Impacto Ambiental tem duração determinada,
estando relacionado com Aspectos Ambientais transitórios;
Permanente: A manifestação dos efeitos do Impacto Ambiental tem duração contínua,
relacionando-se com Aspectos Ambientais sucessivos.
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P05: Temporalidade
A temporalidade diferencia os impactos segundo os que se manifestam imediatamente
após a ação impactante de aspectos ambientais, e aqueles cujos efeitos ocorrem após um
determinado período de tempo, sendo estes caracterizados como de médio e longo prazos.
Imediato: os impactos manifestam-se imediatamente a ação impactante dos Aspectos
Ambientais;
Médio Prazo: os impactos manifestam-se em médio prazo em relação a ação impactante dos
Aspectos Ambientais;
Longo Prazo: os impactos manifestam-se em longo prazo em relação a ação impactante dos
Aspectos Ambientais.

P06: Reversibilidade
Este parâmetro determina se o Impacto Ambiental configura-se como sendo reversível ou
irreversível, de acordo com os seguintes pressupostos:
Reversível: o impacto que pode ser revertido durante a operação ou desativação do
empreendimento;
Irreversível: encontra-se atrelado ao impacto que, mesmo mediante desativação do
empreendimento, apresenta continuidade dos efeitos diretos ou indiretos, bem como, aqueles
impactos cuja reversibilidade é tecnicamente possível, mas economicamente inviável.

P07: Escala Espacial / Abrangência
A escala espacial ou abrangência de um Impacto Ambiental encontra-se atrelada à dimensão
espacial de influência do impacto, podendo esta configurar-se como local (municipal),
regional ou difusa (global).

P08: Probabilidade de Ocorrência

Este parâmetro refere-se à probabilidade de ocorrência de um determinando impacto,
especificando quando há certeza da ocorrência, bem como quando um determinado impacto
ambiental se configura como incerto (risco), mediante os seguintes critérios:
Certa: a ocorrência do impacto é tida como certa;
Incerta: existem incertezas quanto à ocorrência do impacto (potencial).

P09: Sinergia (multiplicação/ ação combinada)
Este parâmetro representa a existência, ou não, de ação simultânea, resultante da conjunção
de dois fatores, podendo gerar efeitos distintos. Dessa forma, a multiplicação dos efeitos /
ação combinada de diferentes impactos passa a ser maior do que a soma das ações dos
impactos individuais.
Salienta-se que a sinergia foi analisada levando-se em consideração as relações entre os
empreendimentos do EIA, bem como, destes perante o entorno, sendo que as respostas se
configuram como:
Sim: existe sinergia - quando o impacto possui ação combinada com um ou mais fatores
Não: não existe sinergia - quando o impacto não possui ação combinada com nenhum outro
fator

P10: Cumulatividade (acúmulo/somatória)
A cumulatividade, assim como a sinergia, foi analisada levando-se em consideração as
relações entre os empreendimentos do EIA, bem como, destes perante o entorno. Ademais,
assim como em relação a sinergia, no âmbito da cumulatividade verificaram-se subjetividades,
de modo que a análise destes dois parâmetros, esteve condicionada as experiências dos
consultores e da equipe técnica do EIA.
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P11: Magnitude
A magnitude encontra-se atrelada ao grau de intensidade de Impactos Ambientais, sendo
compreendida como a medida de alteração de uma característica do ambiente, de modo a
expressar a grandeza do impacto como alta, média ou baixa. Neste parâmetro consideram-se
questões como a extensão do impacto, sua periodicidade e seu grau de modificação, sendo
a magnitude identificada como alta, média ou baixa.

P12: Significância
A significância indica a importância de um Impacto Ambiental em comparação aos demais
e frente ao contexto de análise integrada, sendo classificada como muito baixa, baixa,
moderada, alta e muito alta.
Salienta-se ainda, que no contexto da análise integrada, as significâncias foram analisadas de
modo conjugado a aplicação de medidas mitigadoras (impactos negativos), potencializadoras
(impactos positivos), bem como em relação a existência de planos e programas ambientais,
possibilitando a determinação do valor de impacto decorrente dos resultados de análise
integrada.

As matrizes de impacto ambiental fornecem um panorama global dos impactos ambientais
previstos para o empreendimento em todas as suas etapas, configurando-se como importantes
ferramentas do ponto de vista da análise integrada. Além disso, colocam em evidência, de
modo objetivo, os critérios adotados para a atribuição das significâncias, as relações entre
os impactos e a aplicação de medidas mitigadoras (impactos negativos), potencializadoras
(impactos positivos), bem como, a existência de planos e programas ambientais.
Partindo-se destes pressupostos, com o intuito de atender as diretrizes do Termo de
Referência, bem como evidenciar os detalhamentos em face dos empreendimentos que
compõem o escopo deste EIA, foram construídas cinco matrizes de análise integrada de
impactos, quais sejam:
1) Matriz de Análise Integrada de Impactos – Geral,
2) Matriz de Análise Integrada de Impactos do Píer T,
3) Matriz de Análise Integrada de Impactos do Píer F,
4) Matriz de Análise Integrada de Impactos do Complexo Náutico e
5) Matriz de Análise Integrada de Impactos do Píer L.
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A significância indica a importância de um Impacto Ambiental em comparação aos demais e frente ao contexto
de análise integrada, sendo classificada como muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. Ressalta-se
que a determinação deste parâmetro, no presente EIA, encontra-se vinculada a um diagrama condicional
(Figura 9.1), no qual se consideraram parâmetros qualitativos do Impacto Ambiental analisados previamente
(duração, temporalidade, reversibilidade, escala espacial/abrangência, probabilidade de ocorrência, sinergia/
cumulatividade e magnitude), com o intuito de determinar a significância do impacto ambiental supracitado,
conforme metodologia desenvolvida e adaptada pela EnvEx (2013, 2017).
Salienta-se ainda, que no contexto da análise integrada, as significâncias foram analisadas de modo conjugado
a aplicação de medidas mitigadoras (impactos negativos), potencializadoras (impactos positivos), bem como
em relação a existência de planos e programas ambientais, possibilitando a determinação do valor de impacto
decorrente dos resultados de análise integrada

Significância na Fase de Implantação - Geral
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Na fase de implantação, predominam os impactos negativos de significância moderada para todos os
meios, quais sejam: físico, biótico e socioeconômico.
No que concerne à etapa de operação predominam os impactos negativos moderados e positivos de
significância alta, estes últimos, especificamente, no meio socioeconômico.
No Píer T, a matriz de Análise Integrada dos Impactos apresentou valores de impactos
negativos
de
-77,
os
quais,
mediante
medidas
de
mitigação,
monitoramento,
planos e programas, passaram a patamares positivos de +4 na análise integrada.
No Píer F os valores foram de -81 (valor dos impactos) e + 4 (análise integrada), no Complexo Náutico,
valores de -115 (valor do impacto) e -15 (análise integrada) e no Píer L, -78 e +5, para os valores de impactos
e os patamares atrelados à análise integrada, respectivamente.
Salienta-se que na etapa de implantação predominaram, em todos os empreendimentos, os impactos
negativos de significância moderada, sendo que o Complexo Náutico apresenta particularidades no que se
refere ao meio biótico, devido a supressão de vegetação.
Em relação à etapa de Operação, de um modo geral, para todos os empreendimentos constatou-se a
predominância de impactos negativos de significância moderada a muito alta nos meios físico e biótico, em
detrimento do meio socioeconômico, com maiores expressividades de impactos positivos com significâncias
de moderada a muito alta.
Nesta etapa, o Complexo Náutico e o Píer L apresentaram particularidades em relação aos demais
empreendimentos, tendo em vista as especificidades de operação dos mesmos.
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Descrição dos Impactos
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
Negativa, indireta, permanente, Imediata, Reversível e Local.
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
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível e local.
Significância: Baixa
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível e local.
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
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível e local.
Significância: Moderada
F03 - Ocorrência de processos erosivos (superficiais e fluviais)
1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Irreversível e Regional.
Significância: Alta
3- Complexo Náutico
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Irreversível e Regional.
Significância: Alta
F04 - Assoreamento de corpos hídricos
1-Píer T, 2- Píer F e 4- Píer L
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Irreversível e Local
Significância: Alta
3- Complexo Náutico
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Irreversível e Local.
Significância: Alta
F05 - Alterações em Ambientes Hidromórficos
3- Complexo Náutico
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Irreversível e Local.
Significância: Moderada
F06 - Contaminação do solo
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível e Local.
Significância: Moderada
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F07- Ocorrência de alagamentos
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível e Local.
Significância:Muito Baixa
F08 - Alteração da qualidade das águas estuarinas superficiais
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Baixa
3 - Complexo Náutico
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
F09 - Alteração da Qualidade das Águas Subterrâneas
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Moderada
F10 - Formação de pluma de sedimentos
3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L, 1 – Píer T e 2 – Píer F
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Regional.
Significância: Moderada
F11 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no transporte de sedimentos
3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Permanente, Longo prazo, Irreversível, Regional.
Significância: Muito Alta

Impactos do Meio Biótico
B01 - Redução da Abundância e Diversidade de Espécies Vegetacionais
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediato, Irreversível, Local
Significância: Moderada
B02 - Redução dos habitats da avifauna (mangue e bancos arenosos e lamacentos)
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Irreversível, Local
B03 - Afugentamento da fauna terrestre
3 – Complexo Náutico, 2- Píer F e 4-Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Irreversível, Local
B04 - Perturbação da Fauna Terrestre, em especial a avifauna
3 – Complexo Náutico; 2 – Píer F e 4- Píer L
Negativa, Indireta, Provisório, Imediato, Reversível, Local
B05 - Redução de habitats, abundância e diversidade da macrofauna bentônica
2 – Píer F, 1 – Píer T e 4 – Píer L e 3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Irreversível, Local
B06 - Perturbação na comunidade da biota aquática
2 – Píer F, 1 – Píer T, 4 – Píer L e 3 - Complexo Náutico
Negativa , Indireta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
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B07 - Perturbação sonora sobre os cetáceos e fauna nectônica
2 – Píer F, 1 – Píer T, 4 – Píer L e 3 - Complexo Náutico
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Baixa

Impactos do Meio Socioeconômico
S02 - Incômodos à população
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Reversível, Local Significância: Moderada
S03 - Aumento na oferta de empregos
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Positiva, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Regional Significância: Moderada
S04 - Dinamização da economia local e regional
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Positiva, Indireta, Permanente, Médio Prazo, Reversível, Regional Significância: Muito Alta
S05 - Aumento da pressão sobre serviços públicos
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Longo Prazo, Reversível, Regional
Significância: Muito Alta
S06 - Aumento de acidentes de trânsito
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Baixa
S07 - Interferência em comunidades tradicionais e patrimônio arqueológico
Conforme o diagnóstico socioeconômico e sociocultural realizado para o presente estudo,
as comunidades tradicionais sob influência direta ou indireta destes empreendimentos são
representadas por quilombolas, indígenas e caiçaras.
As demais comunidades tradicionais sob influência destes empreendimentos são representadas
principalmente por pescadores e extrativistas. 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
1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Regional Significância: Moderada
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Moderada
S09 –Bloqueio temporário de navegação
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Moderada
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Cenário de Operação do Empreendimento

Impactos do Meio Físico
F12- Alteração da qualidade do ar devido ao Incremento das emissões atmosféricas
4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
1 – Píer T, 2 – Píer F
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
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
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Municipal
Significância: Moderada
F14 - Assoreamento de corpos hídricos
3- Complexo Náutico
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Irreversível, Local
Significância: Moderada
F15 - Contaminação do solo
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
F16 – Alteração na qualidade das águas estuarinas superficiais
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Baixa
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Muito Baixa
F17 - Incremento no consumo atual de água
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Irreversível, Municipal
Significância: Alta
F18 - Alteração da qualidade das águas subterrâneas
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
F19 - Mudanças no regime hidrodinâmico e no transporte de sedimentos
3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Permanente, Longo Prazo, Irreversível, Regional
Significância: Muito Alta
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F20 - Formação de pluma de sedimentos
3 – Complexo Náutico, 4 – Píer L, 1 – Píer T e 2 – Píer F
Negativa, Direta, Provisória, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Moderada
F21 - Mudanças nas margens do estuário (linha de costa), nos sedimentos de fundo e na
batimetria
3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Médio Prazo, Irreversível, Regional
Significância: Muito Alta
F22 - Ondas causadas por embarcações
3 – Complexo Náutico, 1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Provisória, Imediata, Reversível, Local
Significância: Muito Baixa

Impactos do Meio Biótico
B08 – Proliferação da fauna sinantrópica
2 – Píer F e 1 – Píer T
Negativa, Direta, Permanente, Longo Prazo, Reversível, Local
Significância: Moderada
B09 - Introdução de espécies invasoras
1 – Píer T, 2 – Píer F, 4 – Píer L e 3 – Complexo Náutico
Negativa, Indireta, Permanente, Médio Prazo, Reversível, Regional
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
Positiva, Indireta, Permanente, Médio Prazo, Reversível, Regional
Significância: Moderada
B11 - Perturbação sobre a fauna nectônica, cetáceos e quelônios
2 – Píer F, 1 – Píer T e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Médio Prazo, Reversível, Local
Significância: Moderada
3- Complexo Nátuco
Negativa, Direta, Permanente, Médio Prazo, Reversível, Local
Significância: Moderada
B12- Afugentamento da avifauna
3- Complexo Nátuco
Negativa, Direta, Permanente, Médio Prazo, Irreversível, Local
Significância: Muito Alta

Impactos do Meio Socioeconômico
S10 - Incômodos à população
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Negativa, Indireta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada

158

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

appa
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA

S11 - Aumento na oferta de empregos
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Positiva, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
3 – Complexo Náutico
Positiva, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
S12 - Dinamização da economia local e regional
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Positiva, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
S13 - Alteração nas receitas municipais
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Positiva, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
S14 - Aumento da pressão sobre serviços públicos
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Médio Prazo, Reversível, Local
Significância: Alta
S15 - Alteração na dinâmica da atividade turística
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Positiva, Indireta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
3- Complexo Náutico
Positiva, Indireta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
S16 - Melhoria na capacidade de suporte ao comércio exterior brasileiro
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Positiva, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
S17 - Perturbações aos usuários do sistema aquaviário
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
3- Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
S18 - Aumento do risco de acidentes rodoviários/ferroviários
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Local
Significância: Moderada
S19 - Interferência no sistema viário regional
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Alta
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S20 - Interferência na atividade pesqueira
1 – Píer T, 2 – Píer F, 3 – Complexo Náutico e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Irreversível, Local
Significância: Alta
S21 - Alteração da paisagem
1 – Píer T, 2 – Píer F e 4 – Píer L
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância: Moderada
3 – Complexo Náutico
Negativa, Direta, Permanente, Imediata, Reversível, Regional
Significância:Alta
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Dentro da atual tendência dos estudos ambientais e obedecendo ao Termo de Referência, somente após a
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é que foram definidas as áreas de influência. Esta definição ocorreu
através da revisão das áreas de estudos, utilizadas para o diagnóstico ambiental, adequadas à abrangência dos
impactos, monitoramentos e programas para a minimização destes impactos.

As áreas de influência foram definidas para os meios estudados e seguindo a
seguinte delimitação:
Área Diretamente Afetada (ADA): àquelas 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.

Área de Influência Direta (AID): Área cuja abrangência dos impactos incida ou venha a incidir de forma

direta sobre os recursos naturais e serviços ambientais, modificando a sua qualidade ou diminuindo seu
potencial de conservação ou aproveitamento, e as redes sociais, econômicas e culturais.

Área de Influência Indireta (AII): Área que corresponde ao território onde a implantação e operação do
empreendimento impactem de forma indireta nos meios físicos, bióticos e socioeconômico.
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Áreas de Influência Direta (AID) dos Meios Físico e Biótico
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Áreas de Influência Indireta (AII) dos Meios Físico e Biótico
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Área de Influência Direta (AID) do Meio Socioeconômico
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Área de Influência Indireta (AII) do Meio Socioeconômico
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Plano de Gestão
Ambiental
Os programas ambientais propostos quando da avaliação dos impactos decorrentes dos
processos de implantação e operação do empreendimento, uma vez executados, deverão
possibilitar a adequada inserção do empreendimento na região, tendo como meta causar o
mínimo possível de impactos socioambientais.
Nesse contexto, faz-se necessário implementar um Plano de Gestão Ambiental que garanta
a execução dos programas ambientais propostos e aprovados pelo IBAMA, bem como a
adequada inter-relação entre eles e suas respectivas ações.

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.
Também serão realizadas ações para desdobrar os programas ambientais propostos em plano de ação;
identificar os requisitos legais e as normas técnicas relacionadas às ações de cada programa; estimar
prazos, custos e definir responsabilidades; obter aprovação das ações e autorização da autoridade
competente para aprovisionar recursos necessários à implantação dos programas; acompanhar o
andamento dos programas e manter sistema de registro para eventuais alterações e revisões nos
programas; e incluir novos programas e propor o desdobramento e/ou revisões dos existentes quando
necessário.

Programa de Auditoria Ambiental - O 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 de mitigação das emissões sonoras decorrentes das diversas atividades e operações
do empreendimento, possibilitando a identificação e a adoção de medidas que permitam a redução a
níveis aceitáveis, em concordância com os padrões estabelecidos pelas regulamentações específicas.

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, na busca de identificar possíveis fontes poluidoras para que
estas possam ser extintas.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) - Este Programa tem por objetivo
minimizar a geração de resíduos sólidos na fonte, adequar a segregação, controlar e reduzir
riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade
com a legislação vigente, atendidas as determinações da Resolução CONAMA 05/1993, da
resolução ANVISA 72/2009 e da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
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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 sob
influência do empreendimento, tomando como referência, as determinações da Resolução
CONAMA 344/04. Seu foco será avaliar alterações do sedimento do leito marinho, em termos
dos parâmetros contemplados nesta legislação.

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 - Este Subprograma tem por objetivo detectar, através de análises
com maior detalhamento temporal (menor frequência), possíveis alterações
nos parâmetros de qualidade da água que por ventura sejam provocadas pelas
atividades específicas de dragagem.
2. Subprograma de Monitoramento da Qualidade dos Sedimentos Durante as
Obras de Dragagem - Este Subprograma tem por objetivo o monitoramento dos
parâmetros físico-químicos e sedimentológicos dos leitos marinhos resultantes
das obras de dragagem, ou seja, a área efetivamente dragada e a área de despejo.
3. Subprograma de Monitoramento do Volume Dragado - Este Subprograma
tem por objetivo monitorar, através de levantamentos batimétricos sistemáticos,
as configurações do leito marinho nos períodos pré e pós dragagem, verificando
os perfis de corte e suas tolerâncias. Da mesma forma, deverá contemplar uma
verificação da área de despejo, antes da realização de cada uma das dragagens e
após a conclusão das mesmas, a fim de avaliar de forma precisa as modificações
ocorridas na área.
Programa de Monitoramento de Linha de Costa - Este Programa tem como principal

objetivo observar as alterações na linha de costa e verificar quais as possíveis influências dos
empreendimentos nas margens do estuário. Para tanto, a execução desse programa deverá
iniciar antes do início das obras e continuar até o final de sua implantação. Em função do
intenso tráfego de embarcações e a possível influência das ondas geradas por estes, este
programa também deverá continuar após o início das operações dos empreendimentos.

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, através da medição piezométrica e da
detecção de possíveis alterações nos parâmetros de qualidade da água subterrânea.

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 - Este Programa tem por objetivo acompanhar
obras de infraestrutura e realizar estudos cujos resultados subsidiem a minimização dos
impactos do tráfego de veículos pesados na áreas urbanas de Paranaguá.
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Programa de Acompanhamento da Supressão da Vegetação -

O Programa de
Acompanhamento da Supressão da Vegetação pretende monitorar todo processo de supressão,
com o objetivo de demarcar os limites da área de supressão, divulgando entre os trabalhadores
envolvidos a importância de limitar a retirada da vegetação às áreas efetivamente necessárias para
a instalação do empreendimento; conduzir a identificação de espécies vegetais nativas adequadas
(menor porte) ou de maior interesse ambiental/paisagístico para que, sempre que possível, sejam
utilizadas em áreas de recomposição vegetal; verificar constantemente se as áreas suprimidas
estão contempladas na autorização de corte; fiscalizar o procedimento de corte gradual da
vegetação, minimizando os impactos sobre a fauna e evitando processos erosivos no solo; definir
procedimentos para o salvamento de espécimes da fauna, caso necessário, e minimizar os impactos
adversos da supressão da vegetação da área do empreendimento sobre a fauna terrestre e sobre a
avifauna; resgatar, caso necessário, os espécimes faunais ameaçados pela supressão da vegetação
e reintroduzi-los em áreas apropriadas.
Subprograma de Afugentamento, Resgate e Destinação da Flora e da Fauna Terrestre - O
presente Subprograma de Afugentamento, Resgate e Destinação de Fauna Terrestre tem como
objetivo estabelecer estratégias e metodologias para manejo de fauna na Área Diretamente Afetada –
ADA do referido empreendimento. Pretende identificar as espécies de animais vertebrados terrestres
que ocorrem nas áreas diretamente afetadas e aquelas de influência indireta; realizar a translocação
de animais vertebrados terrestres de áreas a serem suprimidas; identificar habitats apropriados
nas áreas indiretamente afetadas pelos empreendimentos para a reintrodução da fauna e flora
(caso existam epífitas ou outras espécies com interesse de realocação), conforme os requisitos
ecológicos de cada grupo taxonômico.

Programa de Monitoramento do Nível de Degradação dos Ecossistemas Costeiros:
Manguezais - O conhecimento dos processos de ocupação e estabelecimento dos manguezais

em áreas favoráveis é fundamental para assegurar a preservação desse ecossistema. Desta forma,
o presente monitoramento visa acompanhar os processos naturais e antrópicos que atuam sobre
os manguezais sob influência das obras de ampliação do Porto de Paranaguá. É fato que alterações
nos ecossistemas costeiros causadas por ações antrópicas, quando identificadas precocemente,
permitem a implementação de medidas mitigatórias visando a manutenção dos manguezais, razão
que justifica a importância do presente programa de monitoramento.

Programa de Monitoramento da Avifauna de Manguezal e de Bancos Arenosos - Perante

a importância ecológica da avifauna, principalmente no que se refere aos ambientes encontrados na
área de influência do empreendimento, o presente programa de monitoramento tem como objetivo
identificar e quantificar as espécies de aves aquáticas (marinhas e limícolas), em pontos amostrais
representativos dos bancos lamacentos e do manguezal do entorno das obras de ampliação do
Porto de Paranaguá. A área de influência é um importante sítio de alimentação, descanso e em
menor proporção de nidificação. No decorrer do monitoramento é esperado um incremento do
número de espécies, especialmente os Charadriiformes, grupo das aves migratórias que usam os
bancos arenosos e baixios como parada de suas rotas e que já vem sendo monitoradas em outros
programas ambientais.

Programa de Monitoramento da Biota Aquática - Este programa tem como objetivo o

monitoramento da biota aquática das áreas de influência das obras de ampliação do Porto de
Paranaguá, a fim de verificar e dimensionar as eventuais alterações ambientais decorrentes da sua
implantação e operação. Tal programa pretende verificar e dimensionar, caso existente, as eventuais
alterações ambientais na biota, viabilizando assim a adoção de medidas que possam eliminar ou
mitigar eventuais impactos negativos no meio biótico.
Subprograma de Monitoramento da Macrofauna Bentônica de Fundos Inconsolidados e de
Fundos Consolidados do Complexo Estuarino de Paranaguá - Este subprograma tem como
objetivo caracterizar a estrutura da comunidade bentônica de fundo inconsolidado e também de
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fundo consolidado da região de entorno do Porto, a fim de verificar, dimensionar e acompanhar
eventuais alterações ambientais decorrentes da fase de ampliação e posterior operação do
empreendimento. Ainda, identificar possíveis espécies exóticas ou invasoras, e analisar os padrões
na estrutura espaço-temporal da comunidade para, assim, correlacionar os resultados obtidos com
as variáveis abióticas. Desta forma, é possível mensurar e acompanhar as potenciais transformações
ocasionadas ao meio e aos organismos que o habitam.
Subprograma de Monitoramento das Comunidades Planctônicas - O Subprograma de
Monitoramento das Comunidades Planctônicas tem como objetivo avaliar a estrutura populacional
e composição das comunidades fito, zoo e ictioplânctônicas das áreas de influência e adjacentes
as obras de ampliação do Porto de Paranaguá. Visa verificar e dimensionar eventuais alterações
ambientais na biota, decorrentes dos impactos provenientes das obras de ampliação e posterior
fase de operação do empreendimento, adotando se necessário, medidas que possam eliminar ou
mitigar qualquer impacto decorrente das atividades portuárias.
Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Carcinofauna - Este subprograma de
monitoramento tem o intuito de investigar a composição da ictiofauna e carcinofauna presente na
área de influência das obras de ampliação do Porto de Paranaguá. Estas informações permitirão
acompanhar as transformações destas biocenoses em decorrência da interferência direta das obras
de ampliação e posterior operação do empreendimento, além de subsidiar a elaboração de medidas
mitigadoras aos possíveis impactos negativos causados.
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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. Pretende-se assim conhecer de maneira mais profunda as populações que ali habitam,
além de identificar eventuais alterações ambientais intimamente relacionadas com estes animais,
decorrentes das obras de instalação e das atividades operacionais do empreendimento.
Subprograma de Monitoramento dos Ruídos Subaquáticos - Este subprograma 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 - Este programa

objetiva dar continuidade às análises de risco sobre a introdução de espécies invasoras já realizadas
pelo Porto de Paranaguá e permitir que estes resultados forneçam subsídios para a criação de
um monitoramento focado em regiões potencialmente suscetíveis às bioinvasões. Para tal, serão
seguidas duas linhas de ação, a primeira com a continuação das amostragens de água de lastro, e
a segunda, a partir do monitoramento de bioincrustação.

Plano de Controle de Proliferação de Vetores - Durante a operação após a ampliação do Porto

de Paranaguá poderá ser verificado um aumento na proliferação de pombos, pela oferta abundante
de abrigo já existente, pela ausência de predadores e pelo aumento da quantidade de alimentos
disponíveis (granéis e farelos). Tais condições acarretam riscos de contaminação de águas e
de alimentos pela quantidade de microorganismos patogênicos e parasitas veiculados por estas
aves, especialmente em seus excrementos e na plumagem. De maneira semelhante ao caso dos
pombos, a proliferação descontrolada de roedores, principalmente Rattus rattus, Rattus norvegicus
e Mus musculus, no meio urbano, trata-se de uma problemática demasiadamente antiga e que
tem causado diversos malefícios ao homem. Por esses motivos e por proporcionar alimento em
abundância, justifica-se a continuidade desse programa na área do empreendimento, que 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.
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Programa de Cadastro Único e Monitoramento dos Processos de Transferência de
População da ZIP - o Programa de Cadastro Único possibilitará a identificação, negociação
e resolução do problema tratando caso a caso, considerando as particularidades e distinções
de cada ocupação, levantando o tempo de fixação da moradia, tamanho e qualidade das
estruturas, número de habitantes e condições de vida de forma a monitorar o processo, com
repasse a quem tem interesse nas informações sobre resultados obtidos em cada etapa.

Programa de Comunicação Social - O 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, como os usuários
do sistema aquaviário, principalmente os moradores das comunidades localizadas no entorno
da baía de Paranaguá; os trabalhadores que atuam nas dependências do Porto de Paranaguá;
e ainda os habitantes da cidade de Paranaguá. O programa pode contribuir para minimizar
impactos, como a expectativa da população em relação a alterações da sua qualidade de
vida em função da instalação e operação do empreendimento, evitar processos migratórios
indiscriminados de trabalhadores em busca de vagas de emprego no município, assim
como orientar os comerciantes locais quanto ao cronograma da obra, contribuindo para um
relacionamento mais sustentável economicamente com os terceirizados contratados pelo
empreendedor.

Programa de Capacitação de Mão de Obra e Fornecedores Locais - Durante a

implantação e operação do empreendimento, a contratação de mão de obra, especializada
ou não, gera oportunidades de emprego por períodos distintos. 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, assim como para o
atendimento das demandas portuárias e do Complexo Náutico na fase de operação.
Estas medidas serão fundamentais para ampliar o número de trabalhadores locais contratados,
reduzindo os impactos da migração de mão de obra, assim como elevar o número de
negócios realizados com os fornecedores locais, com rebatimentos sobre a economia e
finanças municipais.
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Gerenciamento de Riscos e Atendimento a Emergências

O estabelecimento de um programa de gerenciamento de riscos tem como premissa básica a identificação,
análise e avaliação dos potenciais riscos ao meio ambiente, segurança da mão-de-obra, patrimônio e a imagem
do empreendimento de expansão do Porto de Paranaguá. Composto pelas instalações dos Píeres em T, F, L
e Complexo Náutico, o programa de gerenciamento de riscos tem como objeto os riscos provenientes das
atividades desenvolvidas tanto durante as fases de implantação quanto de operação do empreendimento.
A partir da análise dos riscos, podem ser definidos cenários acidentais e consequências associadas, visando a
estruturação do programa de gerenciamento de riscos, que por sua vez constitui-se na aplicação sistemática de
políticas, procedimentos e práticas direcionadas à redução, controle e monitoramento dos riscos relacionados
às atividades realizadas durante a implantação e operação do empreendimento de expansão do Porto de
Paranaguá.
A redução dos riscos se dá pela adoção de medidas preventivas que tem por objetivo reduzir a frequência dos
riscos identificados, assim como por definir as medidas corretivas que visam a mitigação das consequências
de eventos acidentais previstos e a preparação de respostas a tais eventos. Desta forma, os impactos sobre os
mais variados aspectos ambientais serão minimizados em caso de eventos acidentais.

Objetivos:
O presente programa de gerenciamento de riscos abrange todas as fases e áreas de desenvolvimento previstas
para o empreendimento de expansão do Porto de Paranaguá, compreendendo as instalações e atividades do
canteiro de obras, frentes de obras existentes durante a implantação, bem como as operações dos terminais
associados aos píeres T, F, L e Complexo náutico. Abrange as operações portuárias, que irão interagir durante
as obras e operação dos terminais relacionados ao empreendimento. Compete a APPA, o efetivo cumprimento
dos requisitos propostos no programa, através da gestão dos seus recursos, das empreiteiras que conduzirão
as obras de implantação bem como dos arrendatários responsáveis pela operação dos terminais. Desta forma,
podemos agrupar 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/ou 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 relacionadas ao empreendimento de expansão do Porto de
Paranaguá;
• 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 mitigados.

As ações que serão implementadas podem ser agrupadas em três grandes
áreas, a seguir definidas:
1. Estudo de análise de riscos;
2. Plano de emergência individual – montagem de manual de procedimentos internos;
3. Plano de controle de emergências, para acidentes envolvendo produtos químicos
entre outras situações.
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Prainha do Mangue

Medidas Mitigadoras
Neste capítulo são previstas algumas medidas que poderão ser capazes de atenuar a intensidade ou importância
dos impactos negativos identificados no Estudo. Desta forma, todas as medidas indicadas nos impactos serão
apresentadas a seguir, incluindo aquelas que já estão em algum Programa Ambiental.

Medidas Mitigadoras para Impactos do Meio Físico e Meio Biótico
• Execução de manutenção preventiva nas máquinas, equipamentos e veículos;
O objetivo desta medida é o controle da emissão de poeira e fumaça pela movimentação de máquinas e
veículos, além daquelas atividades relacionadas à obra e seus equipamentos, visando diminuir a geração de
impactos principalmente sobre a qualidade do ar e ruídos.
• Umectação das vias internas e áreas descobertas no canteiro de obras;
O objetivo desta medida é o controle da geração da poeira, tanto nas obras como na própria movimentação de
veículos e caminhões, através da umectação das vias.

• Implantar adequadamente sistema de captação e drenagem de águas pluviais, com base em
área a ser drenada e vazão a ser atendida;
O objetivo desta medida é a preservação da qualidade da água da Baía de Paranaguá através da
correta condução das águas pluviais até uma bacia de contenção, fazendo com que os sólidos sejam
decantados antes de atingir o corpo hídrico.
• Implantação de medidas de controle que evitem acidentes;
Esta medida tem por objetivo diminuir os possíveis impactos ambientais ocasionados por possíveis
vazamentos / acidentes que possam ocorrer na manutenção de máquinas e abastecimento dos navios.
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• Realizar adequadamente o procedimento da dragagem e o extravasamento da cisterna;
Esta medida tem por objetivo reduzir o tamanho da pluma de sedimentos suspensos formada
durante as dragagens através da adoção de medidas que assegurem que o alcance desse impacto
seja reduzido – isso deve ocorrer tanto na fase de implantação quanto na fase de operação dos
empreendimentos.
• 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”;
Esta medida tem por finalidade diminuir o potencial impacto negativo sobre os mamíferos aquáticos
que por ventura estejam presentes na área de influência das atividades de dragagem e transporte do
material até a área de bota-fora.
• 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;
Tal medida tem como objetivo acompanhar as atividades de lastro e deslastro reportada pelos navios
que atracam no Porto de Paranaguá.
• Adoção de um sistema de limpeza no entorno das correrias transportadoras.
Esta medida tem por objetivo minimizar a proliferação de roedores, aves e outros animais sinantrópicos
que possam atuar como vetores transmissores de doenças.

Medidas Mitigadoras para Impactos do Meio Socioeconômico
Avaliação e análise do monitoramento da atividade pesqueira
Dados importantes para a tomada de decisão, como número de pescadores e o volume da produção
pesqueira, são coletados diariamente em pontos de desembarque. Dessa forma, o objetivo geral dessa medida
é reforçar a importância dessa ação buscando fortalecer sua continuidade. Para tanto, busca-se avaliar essas
informações em sua totalidade e realizar uma análise sistemática do desempenho da atividade pesqueira e do
comportamento dos pescadores dentro da área de influência do empreendimento. Algumas das informações
coletadas definidas pelo Programa referem-se à infraestrutura das comunidades pesqueiras e de apoio à
pesca, formas de associativismo, hábitos de pesca, tipos de aparelhos de pesca, espécies capturadas, valor
da produção, número de pescadores por embarcação, número de viagens por barco e por período, duração
das viagens, preços por espécie pagos ao produtor, variações estacionais, tendências temporais etc.

Controle de desmobilização de mão de obra
Ao término das diversas fases de construção, a necessidade da dispensa da mão de obra envolvida na
implantação do empreendimento se faz inevitável. A medida propõe ações específicas para minimizar os
efeitos negativos deste processo buscando alinhar a necessidade do empreendedor por mão de obra com
as ofertas de trabalho local e regional em outras atividades que porventura existam. Com isso se espera
contribuir, ao mesmo tempo, para a economia local, assim como para a melhoria das condições de vida social.

Medidas Mitigadoras incluídas em Programas Ambientais
Essas medidas mitigadoras já foram consideradas nos impactos ambientais identificados e incluidas
nos programas citados anteriormente, detalhadas no Estudo de Impacto Ambiental.
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Medidas Compensatórias
As medidas compensatórias são aquelas destinadas a compensar impactos ambientais negativos, tomadas
voluntariamente pelos responsáveis por esses impactos – ou exigidas pelo órgão ambiental competente.
Destinam-se a compensar impactos irreversíveis e inevitáveis. Distinguem-se das denominadas “medidas
mitigadoras”, destinadas a prevenir impactos adversos ou a reduzir aqueles que não podem ser evitados. Neste
item serão apresentadas as medidas compensatórias propostas para os impactos.

Medidas Compensatórias para Impactos do Meio Físico e Biótico
Compensação pelo uso de Área de Preservação Permanente (APP)
Tendo em vista que o empreendimento proposto intervirá em uma área de 114.047,10 m² de Área de
Preservação Permanente – APP do terreno, deve-se realizar a compensação desta intervenção. Esta ação visa
contrabalançar os impactos ambientais ocorridos na APP no processo de licenciamento ambiental. Para a
supressão da vegetação, é previsto na lei a compensação com a preservação ou recuperação de ecossistema
semelhante, em no mínimo correspondente à área degradada que garanta a evolução e a ocorrência dos
processos ecológicos.

Compensação pela supressão de vegetação de Mata Atlântica
Tendo em vista que o empreendimento proposto intervirá em uma área de 1.944,95 m² de Mata Atlântica do
terreno, deve-se realizar a compensação florestal desta intervenção. Deve ser realizada como forma de atenuar
os danos ambientais proporcionados pela obra.

Medidas Compensatórias para Impactos do Meio Socioeconômico
Compensação relacionada à atividade pesqueira
Busca-se compensar os pescadores artesanais, os quais sofrerão interferência em suas atividades produtivas
e em sua mobilidade durante o período de fechamento do Canal da Cotinga, além das alterações de trajeto, que
poderão elevar os seus custos de produção.
Principalmente ao considerar a redução de renda auferida na atividade, deverão ser implantadas ações,
enquanto medida de caráter compensatório que visem oferecer alternativas de remuneração aos pescadores
artesanais. Considerando que principalmente nas diversas ilhas existentes em Paranaguá há potencial para o
desenvolvimento do turismo, deverá ser proposto, pelo empreendedor, cursos de capacitação no oferecimento
de atividade turística e montagem da infraestrutura mínima necessária.

Compensação da Alteração na Paisagem
A expansão da atividade portuária pode gerar interferências na paisagem tanto natural quanto construída. O
impacto destas alterações depende da importância que a sociedade confere aos elementos cênicos. Paranaguá
já sente de forma incontestável as alterações produzidas pela expansão e alterações ao longo do tempo
da atividade portuária. Essas transformações podem inclusive impactar a noção de pertencimento, variável
fundamental para a consolidação de processos de desenvolvimento.
A instalação do píer L, por exemplo, ocorrerá bem próximo ao complexo turístico do Rocio, podendo as
alterações na paisagem, gerar impactos inclusive no turismo.
O objetivo desta medida é a compensação destas alterações, trazendo à comunidade parnanguara,
principalmente àquela que tem forte referência à paisagem costeira, a constatação de que o empreendimento
estará sendo implantado respeitando os valores sociais e culturais da população local.
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Medidas de Valorização dos Impactos Positivos

Apoio e Fomento ao Turismo em Paranaguá
A cidade de Paranaguá, conforme revelado no diagnóstico sobre os processos sociais e econômicos
relacionados ao turismo, é alvo de visitação turística em diversos períodos do ano, em razão de seus atrativos
histórico-culturais e naturais. Entre os elementos que potencializam o turismo da região, encontram-se:
I) relevância histórico-cultural da região; II) presença de sítios arqueológicos pré-coloniais com potencial
de aproveitamento para composição do produto turístico; III) proximidade com centros urbanos facilita
acessibilidade; IV) oferta de produtos alimentícios locais, nos restaurantes e nas feiras.
Diante desse contexto de potencialidades e entraves, a medida tem por objetivo fomentar o desenvolvimento
do turismo em Paranaguá através da promoção de qualificação profissional dos serviços relacionados ao
turismo. Essa ação se justifica devido à operação do Complexo Náutico, que elevará o número de turistas,
podendo contribuir para a qualidade da experiência turística e para o crescimento econômico da região.

Controle de mobilização de mão de obra
A medida busca articular as necessidades do empreendedor na contratação de mão de obra com as ofertas
de trabalhadores local e regional. Com isso se espera contribuir, ao mesmo tempo, para um maior dinamismo
da economia local e melhoria das condições de vida social (seja por meio de capacitação e treinamento e/
ou pelas contratações diretas e indiretas), assim como informando de forma ampla as pessoas interessadas
sobre o cronograma de contratações, evitando-se, assim, um maior deslocamento de trabalhadores migrantes,
que normalmente ocorre em empreendimentos de grande porte, como é o caso da ampliação do Porto de
Paranaguá.

Medidas de Valorização incluídas em Programas Ambientais
Essas medidas de valorização já foram consideradas nos impactos ambientais identificados e
incluidas nos programas citados anteriormente, detalhadas no Estudo de Impacto Ambiental.
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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
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”
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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

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

- F05 - Alterações em Ambientes
Hidromórficos

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação

- B07 - Perturbação sonora sobre os
cetáceos e fauna nectônica

Medida
Mitigadora

Empreendedor

Implantação

- 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
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Ação

Impacto Associado

Otimizar o gerenciamento da
água de lastro dos navios
que atracarão no Porto de
Paranaguá com a verificação
e o acompanhamento
do cumprimento da
- B09 - Introdução de espécies
NORMAM-20 da Diretoria
invasoras
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

Tipo de
Medida

Agente
Executor

Fase

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
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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
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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
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Ação

Tipo de
Medida

Impacto Associado

Agente
Executor

Fase

Programa de Gestão
Ambiental (PGA)

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

Empreendedor

Implantação e
Operação

Programa de Auditoria Ambiental

Todos os impactos, pois o programa de auditoria
ambiental avalia o desempenho de todos os
programas ambientais propostos.

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

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)

- 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
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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

Impacto Associado
- 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

182

- 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

Tipo de
Medida

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

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 no âmbito do Estudo Ambiental realizado, considerou-se a Instrução
Normativa IBAMA nº 8 de 14/07/2011, a qual regula, no âmbito do IBAMA, os procedimentos para o cálculo e
a indicação da proposta de Unidades de Conservação a serem beneficiadas pelos recursos da Compensação
Ambiental.
De acordo com a citada IN, cabe ao empreendedor apresentar no âmbito de seu EIA/RIMA o Plano de
Compensação Ambiental, contendo os dados necessários para o cálculo do Grau de impacto (GI) gerado
nos ecossistemas, conforme Anexo do Decreto nº 6.848/2009, e a proposta das Unidades de Conservação a
serem beneficiadas pelos recursos da Compensação Ambiental.
Segundo o Decreto 6.848/2009, o cálculo do Valor da Compensação Ambiental é estabelecido pelo produto
da multiplicação do Grau de Impacto (GI) pelo Valor de Referência (VR), conforme equação abaixo descrita:

CA = VR x GI
Onde:
CA = Valor da Compensação Ambiental;
VR = Somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os
investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental
para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre
o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios
de seguros pessoais e reais; e
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
O Art. 4º da IN IBAMA 008/2011 evidencia que compete à Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC) a
realização dos cálculos do GI e do CA. Sendo que as informações necessárias ao cálculo do VR deverão ser
apresentadas pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da Licença de Instalação (LI).

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. Além dessas ações compensatórias, propõe-se
medidas compensatórias adicionais com o intuito de se justificar a viabilidade ambiental dos empreendimentos
propostos.
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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 (+12) 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 adotas 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
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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

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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Abalroação ou Albarroamento. Colisão entre duas embarcações ou entre uma embarcação e um obstáculo.
Abiótico. Componente não vivo do meio ambiente. Inclui características físicas e químicas do meio.
Água de lastro. Recurso utilizado como contrapeso, que trás estabilidade do navio na disposição das cargas,
a partir do enchimento do tanque de lastro. Essa água deve ser descarregada em alto mar.
Alimentação artificial de praias. Engorda de praia. Processo antrópico de deposição de sedimentos em
praias que se encontram em processo de erosão.
Alto mar. Longe da terra, em mar aberto.
Análise granulométrica. Caracterização do tamanho dos minerais ou de sedimentos de determinada amostra.
Antrópico. Se refere às modificações na natureza provocadas pelo ser humano.
APPA. Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. Autarquia da Secretaria de Estado dos Transportes
que administra os dois portos e tem sede em Paranaguá.
Areia. Partículas minerais, principalmente o quartzo, com diâmetro de 0,062 a 2 mm.
Argila. Partículas formadoras de rochas, solos e sedimentos menores que argila e silte, com diâmetro de
0,0002 a 0,00394 mm.
Assoreamento. Processo de redução de profundidade de um corpo hídrico, gerado pelo acúmulo de
sedimentos.
Autarquia. Pessoa jurídica de direito público, criadas por lei específica (art. 37, XIX, da constituição federal),
que dispõem de patrimônio próprio e realizam atividades típicas do Estado, de forma descentralizada.
Bacia de Evolução. Região destinada a manobras de navios em portos. Localiza-se em frente ao cais de
atracação e possui a dimensão necessária para o maior navio que o porto acomoda girar e atracar com
tranquilidade.
Bacia Hidrográfica. Região delimitada morfologicamente por morros onde a rede hidrográfica possui apenas
uma saída para o escoamento das águas superficiais, denominados vales.
Baía. Reentrâncias do mar na costa, menor do que um golfo.
Batimetria. Mensuramento da profundidade das massas de água para determinação da topografia.
Bentônico. Animais e vegetais que vivem no fundo de qualquer corpo d’água.
Berços de Atracação. Regiões nas quais os navios atracam para realizar a carga e descarga.
Biota. Conjunto de seres vivos que habitam uma determinada região.
Biótico. Componente vivo do meio ambiente.
Camisa metálica. São formas metálicas utilizadas para proteger alguns tipos de estruturas.
Condições hidrodinâmicas. Determinada situação de um conjunto de variáveis de fluxo hidrodinâmico, tais
quais nível do mar, altura de ondas e velocidade de corrente.
Cantitravel. O cantitravel é um equipamento destinado a obras portuárias. Trata-se de uma espécie de plataforma
metálica, equipada com gruas, que em obras marítimas fica disposta entre a terra e o mar. O conjunto permite
que os pilares de sustentação da estrutura a ser construída sejam cravados sem a necessidade de fundações
e de contato com o solo.
Contaminação. Presença de poluentes ativos em um ambiente que não registram alterações nas relações
ecológicas.
Contêiner. Recipiente de metal ou madeira, geralmente de grandes dimensões, destinado ao acondicionamento
e transporte de carga em navios, trens e etc.
Correias transportadoras. Elementos flexíveis e resistentes utilizados para transporte de cargas.
Demersal. Animais bênticos natantes.
Depósitos aluviais. Depósitos sedimentares gerados pelo transporte de material realizado pelas águas
correntes.
Diagnóstico Ambiental. Representação natural da qualidade de um meio de referência, com suas
condicionantes naturais físicas, biológicas e sócio-culturais.
Dique. Em geologia, refere-se a uma formação ígnea intrusiva de forma tabular que se aloja nas estruturas
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principais da rocha encaixante ou hospedeira.
Dolfins de atracação e amarração. Estrutura portuária independente da linha de cais, que pode receber
embarcações, geralmente situada em locais com maior profundidade.
Draga. Equipamento utilizado para a dragagem: remoção e transporte de sedimentos.
Dragagem. Desobstrução do corpo hídrico a partir da remoção de sólidos do fundo.
Ecotoxicologia. Estudo de efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou sintéticos, sobre quaisquer
constituintes dos ecossistemas: animais (incluindo seres humanos), vegetais ou microorganismos, em um
contexto integral. (Truhaut, 1969).
Efluentes. Resíduos lançados na forma de líquidos os gases.
EIA. Estudo de Impacto Ambiental. Mecanismo administrativo preventivo e obrigatório de planejamento
visando à preservação da qualidade ambiental; exigido como condição de licenciamento em obras,
atividades ou empreendimentos potencialmente causadores de significativa degradação ambiental; deve
ser executado por equipe multidisciplinar e apresentado à população afetada ou interessada, mediante
audiência pública; previsto na Constituição Federal, na Lei n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente)
e regulamentado pela Resolução CONAMA 001/86.
Enclaves. Corpos litológicos imersos por rochas magmáticas aparentemente homogêneas, diferenciadas
por aspectos composicionais e/ou texturais.
Espécie. Conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de se cruzar, produzindo descendentes férteis. É
uma categoria da classificação biológica subordinada imediatamente ao gênero ou sub gênero.
Espécies endêmicas. Espécies cuja distribuição se restringe à determinada área.
Espinhel. Aparelho de pesca com vários anzóis (centenas) intercalados em uma única linha.
Estiva. Movimentação da mercadoria desde o momento em que está suspensa paralelamente ao costado
do navio até que esteja definitivamente armazenada a bordo do mesmo, de forma que não possa sofrer
deslocações, danos ou deteriorações, ocupando o menor espaço possível e colocada de maneira que a
sua posterior manipulação seja simples de efetuar. Também designa o fundo interno do navio, local de
armazenamento da primeira carga.
Estivador. Profissional que atua na carga e descarga de navios, podendo atuar por conta própria ou por
casa comercial.
Estratificação. Separação de componentes em camadas horizontais, dispostas de acordo com a densidade
dos mesmos, do mais leve ao mais denso.
Estrato. Designa a ocupação espacial de determinado componente vegetal ou de camadas de rochas
estratificadas diferenciadas litologicamente de estratos superiores ou inferiores.
Faina. Qualquer trabalho a bordo de um navio.
Fauna. Conjunto de espécies animais de um determinado ambiente.
Fitoplâncton. Ser vivo aquático autótrofo microscópico com locomoção restrita, que flutua livremente nos
corpos hídricos.
Foliação. Feições laminadas presentes nas rochas resultantes da segregação de diferentes minerais em
camadas paralelas à xistosidade.
Grânulos. Partículas formadoras de sedimentos, solos e rochas, também denominados de cascalhos finos
com diâmetros de 2 a 4 mm.
Hidromorfia. Processo de alteração do solo que tem a água como potencial transformador e resulta em
solos hidromórficos.
IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, órgão executivo criado
pela Lei Federal Nº 7.735/89, sob forma de uma autarquia federal.
Ictiofauna. Se refere a quantidade de espécies de peixes de uma determinada região.
Impacto Ambiental. Mudança induzida pelo homem em um ambiente natural.
INMET. Instituto Nacional de Meteorologia, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio criado pelo Decreto 7.672/1909, com objetivo de prover informações meteorológicas.
Instalação Portuária ou terminal. Instalação explorada por pessoa jurídica de direito público ou privado,
dentro ou fora da área do porto organizado, utilizada na movimentação e armazenagem de mercadorias
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. (Lei 9.966/00).
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Licenciamento Ambiental. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental, considerando as diposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso (Resolução CONAMA nº 237/97).
Line Up. Fila de espera para atracação em um porto.
Linha de Cais. Plataforma, geralmente na margem, onde os navios atracam para embarque e desembarque
de cargas.
Litologia. Caracterização das rochas quanto a cor, composição mineralógica e tamanho dos grãos.
Logística. Área responsável pela disposição de recursos, equipamentos e informações para execução de
todas as atividades de uma empresa.
Macrobentos. Conjunto de animais que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos e que possuem
tamanho maior ou igual a 0,5 mm.
Maré Enchente. Período entre uma baixamar e preamar sucessivas.
Maré Vazante. Período entre uma preamar e baixamar sucessivas em que o movimento do nível do mar é
descendente.
Maré. Variação periódica do nível das águas, causada pela interferência gravitacional da Lua e do Sol no
campo gravitacional da Terra.
Matacão. Fragmento de rocha arredondado, de diâmetro superior a 25 cm.
Matriz. Material holocristalino encontrado envolvendo megacristais nas rochas ígneas porfiríticas, com
grânulos finos. Também envolve, em rochas sedimentares, os interstícios entre grãos maiores.
Meandro. Trajeto sinuoso dos rios com curvas regulares em meio a planícies.
Mesocráticas. Rochas ígneas que contém de 30 a 60% de materiais máficos., tais quais: diorito, basalto.
Metamorfismo. Conjunto de processos ao qual se atribui transformação na natureza de uma rocha após
a sua consolidação.
Modelagem. Aplicação de soluções matemáticas a fim de reproduzir os efeitos da natureza sob diferentes
condições.
Monitoramento Ambiental. Instrumento básico no controle e preservação ambiental para acompanhamento,
através de análises qualitativas ou quantitativas, de um recurso natural.
Monolitização. Diz-se do elemento que tornam uma estrutura rígida.
Morfologia. Estudo da forma e configuração externa de um material.
Navios de Carga Geral. São os navios que transportam vários tipos de cargas, geralmente em pequenos
lotes – sacarias, caixas, veículos encaixotados ou sobre rodas, bobinas de papel de imprensa, vergalhões,
barris, barricas, etc. Tem aberturas retangulares no convés principal e cobertas de carga chamadas
escotilhas de carga, por onde a carga é embarcada para ser estivada nas cobertas e porões. A carga
é içada ou arriada do cais para bordo ou vice-versa pelo equipamento do navio (paus de carga e ou
guindastes) ou pelo existente no porto.
Navios Graneleiros. São os navios destinados ao transporte de grandes quantidades de carga a granel:
milho, trigo, soja, minério de ferro, etc. Se caracterizam por longo convés principal onde o único destaque
são os porões. Navios Porta – Contêineres. São os navios semelhantes aos navios de carga geral mas
normalmente não possuem além de um ou dois mastros simples sem paus de carga. As escotilhas de
carga abrangem praticamente toda a área do convés e são providas de guias para encaixar os contêiners
nos porões. Alguns desses navios apresentam guindastes especiais.
Navios Tanque. São os navios para transporte de petróleo bruto e produtos refinados (álcool, gasolina,
diesel, querosene, etc.). Se caracterizam por sua superestrutura a ré e longo convés principal quase sempre
tendo à meia nau uma ponte que vai desde a superestrutura até a proa. Essa ponte é uma precaução para a
segurança do pessoal, pois os navios tanques carregados passam a ter uma pequena borda livre, fazendo
com que no mar seu convés seja “lavado” com frequência pelas ondas.
Offshore. Estruturas localizadas na parte marítima, afastadas da costa.
Onshore. Estruturas localizadas em terra.
Ombrófila. Fisionomias ecológicas tropicais e costeiras, com condições climáticas de elevada umidade.
Operação Portuária. Movimentação de cargas ou passageiros e/ou armazenamento de mercadorias
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destinados ou provenientes de transporte aquaviário, realizada no porto organizado por operadores portuários.
Operador Portuário. Pessoa jurídica pré-qualificada para a execução da operação portuária na área do Porto
Organizado, a partir de Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) para o atendimento dos navios.
Overflow. Processo de eliminação da água excedente sugada durante a dragagem.
Pedológico. Referente à pedologia, estudo do solo.
Permeabilidade. Capacidade de um meio poroso transmitir água.
Perturbação. Evento desencadeado por processo natural ou não, de alteração dos organismos ou da sua
base de recursos.
pH. Potencial Hidrogeniônico. Índice de acidez e alcalinidade de um meio químico. Sua escala é de 0 a
14, sendo 7 um valor neutro, com meios alcalinos para valores acima deste e meios ácidos para valores
menores.
PIB. Produto Interno Bruto. Valores de produção de um determinado espaço geográfico considerando os
seguintes setores econômicos: agropecuária, indústria e serviços.
Píer. Estrutura portuária, projetada mar adentro, que oferece atracação para os navios em suas laterais.
Plâncton. Conjunto de seres vivos microscópicos com baixa capacidade de locomoção que flutuam na
superfície de lagos ou oceanos. Composto por fitoplânctons (vegetais e autótrofos) e zooplânctons (animais
e heterótrofos).
Planície de Maré. Área lamosa ou arenosa que está situada acima da maré mais baixa, mas que é inundada
na maré alta (Press et al., 2006).
Plataforma Continental. Área de declive suave, entre a linha de costa até o talude continental.
Pluma de sedimentos. Nuvem de sedimentos suspensos, gerado pela movimentação dos mesmos.
Poluição. Presença de poluentes ativos em um ambiente com alteração nas relações ecológicas.
Ponteira. Equipamento com o qual pode-se retirar água de um terreno com bomba de sucção, tem formato
de haste perfurado com terminação cônica.
Pórfiro. Rocha ígnea com cristais significativamente maiores (fenocristais) do que os da matriz de granulação
mais fina (massa fundamental).
Porosidade Efetiva. Razão entre o volume de água liberado de uma amostra de rocha porosa saturada e o
volume total.
Portêiners. Guindaste. Estrutura portuária para movimentação dos contêineres.
Pórtico. Conjunto de elementos estruturais que funcionam como uma só peça e servem como suporte aos
carregadores móveis.
Porto Organizado. Bem público construído e aparelhado para atender a necessidades de navegação, de
movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, e cujo tráfego e
operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária. (Lei nº 12.815/2013)
Quadratura. Período de maré de lua nova.
Quartzito. Rocha metamórfica cujo componente principal é o quartzo, representando mais de ¾.
Resiliência. Capacidade de um ecossistema se recuperar de uma perturbação para uma condição inicial ou
a um estado estável.
Ressuspensão dos Sedimentos. Reintrodução de sedimentos na coluna d’água, resultante da movimentação
dos mesmos.
Restinga. Terreno arenoso e salino, paralelo ao litoral e coberto de plantas herbáceas características.
Retroárea. Espaço operacional do porto, localizado atrás do cais de atracação.
Retroporto. Zona de apoio logístico do porto.
RIMA. Relatório de Impacto ambiental. Documento que sintetiza os resultados técnicos e científicos de
avaliação de impacto ambiental.
Sazonal. Relativo a estação do ano.
Secretaria Especial de Portos. Com status de Ministério, cabe à Secretaria as atribuições e competências
relativas a portos marítimos e a portos outorgados às companhias docas, estabelecidas em leis gerais ou
específicas ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
(DNIT).
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Sedimento. Se refere a qualquer material particulado transportado por agente natural, como o vento ou a
água.
Silo. Servem para armazenar cargas. Podem ser verticais, quando as cargas são transportadas
por elevadores e por gravidade, ou horizontais, quando as cargas são depositadas no nível do solo e
transportadas por gravidade ou uso de outros equipamentos.
Silte. Partículas menores do que areia, diâmetros entre 0,062 e 0,00394 mm, que estão na composição
de rochas sedimentares ou na formação de solo.
SIMEPAR. Sistema Meteorológico do Paraná, órgão paranaense instituído pelo Decreto Estadual n°
3972/1993 a fim de prover informações meteorológicas.
Sistema fluvial meandrante. Se refere a canais com trechos de meandros, onde predomina o transporte
de carga em suspensão.
Sizígia/Cheia. Período de maré de lua cheia.
Sondagem Elétrica Vertical. Técnica geoelétrica que utiliza o emprego de eletrodos para fazer medidas
subterrâneas de nível da água, profundidade de topo rochoso , espessura de camadas litológicas e mapa
da superfície piezométrica.
Sopé. Parte basal de uma montanha.
Stock. Massa eruptiva plutônica com área aflorante ou com área de afloramento potencial por erosão de,
no máximo, 100km2.
Sublitoral. Fundos oceânicos rasos, permanentemente submersos, com profundidades inferiores a 20
metros.
Taxa de Sedimentação. Se refere à quantidade de material que se deposita no fundo em um certo período
de tempo.
TDW. Tonelada de Dead Weight. Tonelada de porte bruto representa a capacidade de carga de uma
embarcação.
Terminal. Ponto inicial ou final para embarque e/ou desembarque de cargas e passageiros.
TEU. Twenty Foot Equivalent Unit. Tamanho padrão de contêiner intermodal de 20 pés.
Topografia. Ciência que estuda a localização geográfica de componentes terrestres e aquáticos.
TPA. Trabalhadores Portuários Avulsos. Trabalhadores autônomos que prestam serviço à atividade
portuário em geral.
Tremolita. Mineral do grupo dos anfibólios monoclínico, prismático, que pode estar associado a crisotila,
talco e outros minerais fibrosos de anfibólio com fórmula geral Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH,F)2.
Turbidez. Relativo à redução da transparência da água.
Ultrabásicas. Rocha ígnea subsaturada em sílica, (teor de SiO2 < 44%) que inviabiliza a existência de
quartzo ígneo modal ou normativo. Caracterizando-se pela ausência ou pequena quantidade de feldspato e
predominância de minerais escuros, Fe e Mg.
Vágil. Organismos bênticos, normalmente escavadores ou predadores, dotados de mobilidade.
Xistos. Rocha metamórfica cristalina de forma foliada, cuja composição principal é dada por minerais
micáceos orientados e de quartzo em menor proporção.
Xistosidade. Estrutura própria das rochas metamórficas penetrativa de minerais recristalizados segundo
orientação preferencial em planos e/ou linhas (xistosidade planar e/ou linear). A xistosidade geralmente
se orienta paralelamente ao plano axial das dobras, podendo assim cortar a estratificação em ângulos
diversos.
Zircão. Mineral silicato de zircônio (ZrSiO4) da família dos ortossilicatos que cristaliza no sistema tetragonal
classe bipiramidal-ditetragonal.
Zona Costeira. Espaço geográfico de interação do ar, mar e terra, incluindo seus recursos renováveis ou
não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre (Lei nº 7.661/88).
Zooplâncton. Conjunto de animais planctônicos que possuem locomoção reduzida.
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