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APRESENTAÇÃO 

 

A CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Antônio Henrique 

de Noronha nº. 51 A - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o 

número 40.174.864/0001-44, neste ato representada pela sua Responsável Técnica 

da área ambiental, registrado no CREA Paraná sob número 104554/D, vem mui 

respeitosamente, em atendimento ao Edital nº 055/2011 DER, encaminhar o 

Relatório Final do Plano de Controle Ambiental, referente ao Contrato nº 063/2013 

que tem por objeto a elaboração do Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia 

PR-364 conforme abaixo especificado: 

 

Rodovia:  PR 364 

Trecho:  ACESSO SÃO MATEUS DO SUL – ENTR. PRC-153 (A) 

Extensão:  47,71km 

 

O presente Volume – Plano de Controle Ambiental apresenta os dados do 

diagnóstico ambiental, os quais apresentam as não conformidades legais referentes 

à poluição ou degradação ambiental decorrente da implantação e operação da 

rodovia. 

Este documento foi elaborado tendo como referência: 

 Diretrizes para elaboração do projeto, constantes no item 5 do Edital de 

Concorrência nº 55/2011 – DER/DT. 

 Termo de Referência para elaboração do Plano de Controle Ambiental 

– PCA do Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

 Resolução nº 51/2013 - SEMA 

Foram feitas algumas adequações devido às características do 

empreendimento em estudo. 

Limitado ao exposto, apresento a V.S.as protestos de elevada estima e alto 

apreço. 

Atenciosamente, 
 

__________________________________________ 
Eng.ª Débora Cristina de Souza 

Responsável técnico 
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1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

1.1 EMPREENDEDOR 

 

Nome: DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

ESTADO DO PARANÁ. 

CNPJ/MF:  76.669.324/0001-89. 

Endereço:   Avenida Iguaçú, 420 – 80230-020. 

Município/Estado:  Curitiba/ Paraná. 

Telefone:   (41) 3304-8000. 

 

1.2 ELABORADOR DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 

Nome:   CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ/MF:   40.174.864/0003-06. 

Endereço:   Rua dos Palotinos, 129. 

Município/Estado:  Curitiba/PR. 

 Telefone:  (41) 3362-5569. 

 

1.3 ENGENHEIRO PREPOSTO 

Engº Marcelo José Leal Gasino CREA nº 56.996/D expedida em 27/07/2000. 

 

1.4 ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO  

Filial Curitiba: Rua dos Palotinos nº 129, Bairro Cristo Rei, Curitiba – Paraná. 
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2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 
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2 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS  

O Paraná possui uma posição geoeconômica privilegiada. Localizado no eixo 

dos fluxos de riquezas das regiões Sul e Sudeste do Brasil e na área de maior 

potencial econômico do Mercosul: o corredor São Paulo – Buenos Aires. 

O aproveitamento dessa vantagem competitiva para a melhoria do perfil 

socioeconômico do Estado passa por um processo de desenvolvimento sustentado, 

que implica na melhoria das condições de infraestrutura de transportes em seus 

diversos modais. 

Tomando como base a diretriz central do desenvolvimento sustentado, que 

norteia o Governo do Estado do Paraná, o DER/PR e a Superintendência do DNIT 

desse Estado têm como meta no setor rodoviário, a prioridade de transformar o sistema 

paranaense de rodovias estaduais e federais em uma estrutura plena de transportes, 

capaz de induzir o desenvolvimento e crescimento da região de forma equilibrada e 

harmônica, dotando de boas condições de tráfego as suas rodovias, diminuindo custos, 

facilitando o escoamento de sua produção e daqueles que usufruem de sua malha 

rodoviária, facilitando o acesso aos centros urbanos. 

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem – DER/PR – procurando 

assegurar a integração entre o Estado do Paraná e seus municípios, proporcionando 

uma rede de transporte rodoviário adequada ao escoamento da sua produção de bens 

e deslocamento de pessoas, influenciando diretamente no crescimento econômico do 

país e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da sua população, planeja e 

executa obras sintonizadas com as expectativas e planejamento feitos pelo 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 

O princípio do desenvolvimento sustentável, forte diretriz do Governo do Estado 

do Paraná, é o de satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, ou 

seja, possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 

habitats naturais. É com base neste princípio que será elaborado o Plano de Controle 

Ambiental para o empreendimento em questão.  

O PCA – Plano de Controle Ambiental tem como objetivo apresentar as 

propostas que visam à prevenção ou correção das não conformidades legais relativas 

às alterações ambientais pela implantação do empreendimento. O PCA, além da 
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apresentação do empreendimento, identifica os impactos gerados e suas magnitudes, 

e as várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas ambientais. 

Neste PCA serão estabelecidos os parâmetros básicos para a implementação 

das medidas mitigadoras e/ou compensatórias, definindo as ações normativas e 

legislativas a serem observadas nas diferentes fases de implantação da rodovia e os 

procedimentos técnicos necessários à minimização e ao controle das interferências 

ambientais, bem como à recuperação das áreas atingidas pelas atividades de obra.  
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3. GENERALIDADES DO PROJETO 
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3  GENERALIDADES DO PROJETO 

As obras para o empreendimento serão realizadas na região sul do Estado do 

Paraná, abrangendo os municípios de São Mateus do Sul, Rebouças e Irati. A 

população total, somando-se os três municípios chega a 112.336 habitantes 

(Estimativa IBGE–2011) e possuem uma taxa de crescimento populacional de 0,62% 

ao ano. 

As obras serão realizadas no trecho da rodovia PR-364 em uma extensão de 

47,71 Km, conforme dados a seguir: 

Rodovia: PR-364 

Trecho: São Mateus do Sul – Irati 

Subtrecho: Acesso São Mateus do Sul – Entr. PRC-153 (a) 

Extensão: 47,71 km 

Lote: Único 

Tipo de Projeto: Implantação de Rodovia 

Nº do Contrato: 063/2013 

Data da Ordem de Serviço: 08/07/2013. 

 

A Figura 1 apresenta o croqui de localização do empreendimento. 
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Figura 1 - Croqui de localização do empreendimento 
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Até o século XVII a região era habitada apenas por indígenas, a partir do século 

XVIII passou a servir de ponto de pouso e apoio às bandeiras destinadas aos campos 

de Palmas e também dos tropeiros que levavam o gado do Rio Grande para a Região 

Sudeste. 

Somente no final do século XIX com a chegada de imigrantes principalmente 

poloneses e alemães e o início da navegação a vapor no Rio Iguaçu, com o transporte 

de cargas e de passageiros, em 1.882 é que a região passa a ser povoada. 

 

 

    

 
      Figura 2 – Início do trecho (0PP)                            

 

Figura 3 – Final do trecho (Km 49,1) 

 

Em 1.897 tem início a construção da Ferrovia São Paulo – Rio Grande, 

concluída, no segmento Itararé (SP) – Porto União (SC) em 1.905. A construção da 

ferrovia gerou grande impulso ao desenvolvimento regional com a criação dos 

municípios cortados pela PR-364, sendo Irati e Rebouças estações dessa Ferrovia. 
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3.1 PONTOS NOTÁVEIS 

Figura 4 – Acesso da Petrobrás (Km 0,5). 
 

Figura 5 – Acesso à mineração (Km 2,6) 

 

 

  
Figura 6 – Fim do pavimento (Km 3,0).  

                 
 

 
Figura 7– Início da variante (Km 7,2) 

Local Coordenadas Altitude Ponto Notável Observação 

0PP 
560.615O 

7.139.248S 
773 m Início do segmento. 

Interseção em rótula com diâmetro 
interno de 40 m, acesso à PR-151LD 
(Figura 3). 

Km_0,5 
560.594O 

7.139.745S 
782 m 

Acesso á Refinaria da 
Petrobras. 

Com ilha LE. Melhorar geometria 
(Figura 5). 

Km_0,7 
560.499LO 

7.139.908S 
786 m 

Acesso á represa 
Petrobras. 

LD. Pouco tráfego. 

Km_1,4 
559.948O 

7.140.222S 
806 m 

Acesso à Estação 
Transformadora Petrobras. 

LD. Melhorar geometria.Curva 
acentuada. 

Km_2,6 
559.578O 

7.141.323S 
787 m 

Acesso à área de 
mineração xisto. 

LE. Melhorar geometria (Figura 6). 

Km_3,0 
559.549O 

7.141.761S 
799 m Fim do Pavimento. 

LE. Acesso secundário área de 
mineração xisto (Figura 7). 

Km_5,4 
558.372O 

7.143.861S 
812 m Rampa acentuada. Melhorar geometria. 

Km_7,2 
557.602LO 

7.145.315S 
835 m Inicio desvio Petrobras. LE (Figura 8). 

Km_11,6 
555.701O 

7.147.705S 
833 m Fim do desvio. 

LE. Acesso secundário área de 
mineração xisto. Curva acentuada 
(Figura 9). 

Km_15,5 
552.999O 

7.150.288S 
825 m Rampa acentuada. Melhorar geometria. 

Km_19,3 
550.727O 

7.153.336S 
786 m Rio Turvo (Figura 14). 

Verificar possibilidade de 
aproveitamento da galeria tripla. 

Km_21,8 
549.370O 

7.155.382S 
887 m 

Rampa de 8% e curva 
acentuada. 

Melhorar geometria. 

Km_28,6 
544.587O 

7.159.603S 
862 m 

Vila de Marmeleiro de 
Baixo. 

Area Urbana. 
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Km_29,3 
544.428O 

7.160.280S 
852 m Rampa acentuada. Melhorar geometria. 

Km_30,3 
543.869O 

7.161.076S 
846 m Acesso para Rebouças. Melhorar geometria (Figura 10). 

Km_41,0 
538.636O 

7.169.900S 
938 m 

Rampa de 10% e curva 
acentuada. 

Melhorar geometria. 

Km_41,6 
538.088O 

7.170.051S 
957 m Maior altitude do segmento. (Figura 11) 

Km_44,4 
536.940O 

7.172.120S 
882 m Acesso à Vila Rural Irati 

LD. Melhorar geometria.Rampa 
acentuada. 

Km_48,7 
535.085O 

7.175.983S 
824 m 

Início Pavimento pedras 
irregulares.  

Bairro Riozinho (Figura 12). 

Km_49,1 
534.743O 

7.176.214S 
813 m Final do Trecho. 

Interseção BR-153. Melhorar 
geometria (Figura 4). 

 

 

 

 
Figura 8 – Final da variante (Km11,6) 

 
Figura 9 - Acesso à Rebouças (Km 30,3). 

 
Figura 10 - Ponto mais alto (Km 41,6) 

 

 
Figura 11 - Pedras irregulares (Km 48,7). 
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Figura 12 - Revestimento com xisto. 

 

 

 

 
Figura 13 – Rio Turvo: BTCC 
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Figura 14 – Rio da Conceição (BST Armco) 

 

 
Figura 15 – Rio do Salto (BSCC) 
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4. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 
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4 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

As obras para o empreendimento denominado de Projeto Executivo de 

Engenharia serão realizadas no trecho da rodovia PR 364, nos municípios de São 

Mateus do Sul, Rebouças e Irati, em uma extensão de 47,71 km (FIGURA 16).  

 
Figura 16 - Croqui de localização 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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5. ANTEPROJETOS 
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5 ANTEPROJETOS  

5.1 ANTEPROJETO GEOMÉTRICO 

A rodovia existente em seu trecho pavimentado foi construída com 

características semelhantes da 3ª classe do DER/PR com pista de rolamento de 

largura de 7,2 m e acostamentos com 1, 0 m para cada lado. Traçado praticamente em 

tangente com pequenas inflexões em sua geometria.   

O atual Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos resultados dos Estudos 

Topográficos e dos Estudos de Tráfego, respeitando as recomendações dos Estudos 

Geológicos e Geotécnicos. 

Devido às características do segmento a ser pavimentado e após analisar as 

contagens de tráfego foi definido, em conjunto com a fiscalização, alterar a classe da 

rodovia de Classe III para Classe II, tendo como alteração mais perceptível a largura 

dos acostamentos passando de 1,30 m para 2,00 m cada lado. 

Tal modificação trará mais segurança ao tráfego que terá parcela substancial 

de veículos pesados. 

A Tabela 1 demonstra as características geométricas principais do Projeto 

Geométrico que está sendo desenvolvido: 

 

Tabela 1 - Características Geométricas principais. 

DISCRIMINAÇÃO 
CLASSE II 

Inclinação do Terreno Ondulado (10 a 25%) 

Velocidade de Operação (km/h) 60 

Velocidade de Projeto (km/h) 80 

Declividade Máxima do Greide (%) 6,0 

Raio Mínimo de Curva Circular (m) 1.000 

Raio Mínimo de Curva Circular com Transição (m) 230 

Parâmetro Mínimo de Concordância Vertical (k) Convexa 48 

Parâmetro Mínimo de Concordância Vertical (k) Côncava 32 

Comprimento Mínimo da Curva de Transição (m) 80 

Distância Mínima de Visibilidade de Parada (m) 85 

Largura da Pista (m) 7,00 

Largura dos Acostamentos (m) 2,00 

Largura Mínima da Plataforma de Pontes e Viadutos (m) 11,00 

Fonte: Concresolo, 2014. 
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Fato relevante levantado pela fiscalização é a possibilidade da execução de uma 

variante para desviar do segmento urbano no bairro Riozinho em Irati. No entanto, a 

execução da mesma não fará parte deste projeto, limitando-se aqui a apenas uma 

sugestão para um projeto futuro, e, portanto, não será discutida neste estudo. Trata-se 

dos últimos 850 metros do segmento em projeto que seriam substituídos por 1.200 

metros de rodovia nova, encontrando a BR-153 a 500 metros ao norte da interseção 

atual, conforme croqui apresentado na Figura 17: 
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Figura 17 - Traçado atual e variante proposta. 
Fonte: Concresolo, 2014, elaborado a partir de imagem de satélite obtida pelo software Google Earth. 
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5.2 ANTEPROJETO DE INTERSEÇÕES RETORNOS E ACESSOS 

Ao longo do segmento em estudo existem várias interseções que deverão 

receber melhorias geométricas para se adaptar à nova configuração da rodovia. As 

principais interseções são: 

a) Km 0,5 – Acesso à Refinaria da Petrobrás (LE) e ao Clube dos empregados da 

Petrobrás (LD): necessita da separação dos fluxos, com refúgio para os veículos 

que cruzam ou convergem. 

b) Km 1,4 – Acesso à Estação Transformadora da Petrobrás (LD): necessita de 

tapers de desaceleração e aceleração bem como ilhas para direcionar tráfego. 

c) Km 2,6 – Acesso à Área de Mineração de xisto (LE): necessita da separação 

dos fluxos com refúgio para os veículos que cruzam ou convergem. 

d) Km 3,0 – Acesso secundário à Área de Mineração (LE): necessita de tapers de 

desaceleração e aceleração bem como ilhas para direcionar tráfego. 

e) Km 28,6 – Acesso à Vila Marmeleiro de Baixo (LD/LE): necessita da separação 

dos fluxos com refúgio para os veículos que cruzam ou convergem. 

f) Km 44,4 – Acesso à Vila Rural de Irati: necessita de tapers de desaceleração e 

aceleração bem como ilhas para direcionar tráfego. 

g) Ponto Final – Chegada à BR-153: necessita de interseção em dois níveis. 

 

5.3 ANTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O segmento em estudo tem seus primeiros três quilômetros já pavimentados e o 

restante do trecho possui revestimento primário, composto principalmente de folhelhos, 

assentados sobre um subleito de argila arenosa. 

A partir dos resultados dos ensaios a serem realizados em amostras coletadas 

do subleito será possível classificar os diferentes tipos de materiais que compõem o 

subleito da rodovia. 

O tipo de solo predominante e consequentemente mais representativo para o 

índice de suporte de projeto será adotado para o dimensionamento, de acordo com a 

metodologia do DER/PR. 

Os três quilômetros já pavimentados possuem seção transversal com duas 

faixas de 3,60 m cada e acostamentos de 1,00 m cada um. 
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Quanto às espessuras do pavimento temos revestimento de 5 cm em CBUQ, 

base de brita graduada com 20 cm de espessura, sub base de bica corrida com 15 cm 

e regularização do subleito com argila garantindo CBR mínimo de 12%. 

Na Figura 18 são demonstradas seções transversais tipo para 0PP ao km 3. 

PAVIMENTO FLEXÍVEL

i%

360 360100 100

2%2%

REVESTIMENTO: CAUQB=8,0cm
BASE: BGS=20cm
SUB-BASE: BC =15cm
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

EM CURVA

EM TANGENTE

720+SUPERLARGURA100 100

 
Figura 18 - Seções transversais tipo para 0PP ao km 3. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

5.3.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO  

Para determinação dos serviços a serem realizados nas obras de pavimentação 

serão utilizados elementos levantados nos estudos geotécnicos como o Índice de 

Suporte Califórnia – ISC de projeto, e dos elementos dos estudos de tráfego que 

determinaram um número “N” de projeto para um período de 10 anos.  

 

5.4 ANTEPROJETO DE TERRAPLENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 

A largura da plataforma de terraplenagem é definida de acordo com a classe da 

rodovia. Para uma rodovia classe II-DER/PR a largura da pista acabada mais 

acostamentos é de 11,00 metros, portanto a largura da plataforma de terraplenagem 
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seria de 13,00 metros para seções em corte e 14,00 metros para seções em aterro. 

Para seções mistas uma largura de 13,50 metros. 

Este estudo deverá avaliar, cuidadosamente, as alternativas que se apresentem 

quanto à movimentação dos volumes de terraplenagem, de modo a ajustar, entre 

outras, as necessidades de empréstimos e bota-foras com disponibilidade de áreas 

para tal, além da proteção ao meio ambiente. Considerar também a conveniência e 

possibilidade de deslocamentos longitudinais extensos de volumes de terra para fins de 

compensação. 

Iniciar pesquisas para a determinação e possíveis locais de caixas de 

empréstimos, e verificar, ainda, a conveniência da localização de cada uma em relação 

ao projeto em foco, sob o duplo aspecto de distância e interferência com o tráfego 

urbano. 

Existindo solos moles, identificados e quantificados nos estudos geotécnicos 

devem ser realizados estudos para buscar soluções alternativas para construção de 

aterros sobre solos moles, e recomendando no projeto a solução mais adequada para 

cada caso. Os aterros serão compactados em toda a sua altura e serão considerados 

sempre constituídos pelo corpo do aterro e pela camada final de terraplenagem. 

A altura da camada final do subleito deverá ser de 1 metro em aterro e o rebaixo 

deverá ser de no mínimo 0,40 metros em material de 2ª ou 3ª categoria em corte.  

Nos locais de cortes em material de 1ª categoria, se não houver condições de 

suporte adequado, o rebaixo deverá ter sua profundidade de 0,60 metros. Em todos os 

casos o preenchimento se dará com material selecionado para bem atender as 

condições mínimas de suporte (CBR, expansão e grau de compactação). 

Recomenda-se que a altura dos taludes não ultrapasse 8 metros. Caso seja 

necessária a utilização de uma altura superior, é conveniente a utilização de berma 

com largura mínima de 4 metros e inclinação contrária de 3%. 

As bermas dos aterros devem ser estabelecidas no projeto em função da 

estabilidade do projeto de terraplenagem observadas as características geotécnicas do 

corpo de aterro e terreno de fundação através das sondagens prospectivas, bem como 

dos processos construtivos. 

As banquetas de cortes devem ser estabelecidas pelo projetista em função das 

características geológicas e geotécnicas dos solos e rochas integrantes e em função 

das sondagens geotécnicas preliminares e estudos geológicos, bem como dos 

processos de escavação e extração recomendados. 
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Sempre que houver mudança de horizonte entre camadas de rocha sã e 

alterada é conveniente a inserção de banqueta de corte para prevenção de 

desabamento de blocos rochosos e solos. 

Os projetos das bermas devem ser compatíveis com a inclinação dos 

respectivos taludes e de seus respectivos processos de proteção recomendados. 

O cálculo de volumes de terraplenagem deverá ser feito pela média das áreas 

das seções transversais multiplicada pela distância entre as mesmas. O cálculo das 

áreas deverá ser feito através do desenho das seções transversais.  

A classificação dos materiais será feita a partir das sondagens disponíveis. 

A distância de transporte será calculada em projeção horizontal ao longo do 

eixo, entre os centros de gravidade das massas, inclusive para empréstimos laterais e 

bota-foras. 

Na compensação dos volumes será considerado, sempre que possível, o 

transporte dos materiais no sentido descendente. 

Os materiais dos cortes com características satisfatórias para o emprego na 

camada final poderão ser estocados, desde que justificados pelas condições 

econômicas. 

Sempre que possível, os empréstimos deverão ser feitos através de alargamento 

de corte. Esses alargamentos deverão, preferencialmente, atingir a cota de greide de 

terraplenagem, com abaulamento para o escoamento das águas pluviais. 

Os empréstimos, fora da faixa de domínio da rodovia, deverão ser selecionados 

de acordo com as instruções de serviço para estudos geotécnicos. 

Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-los ao 

corpo dos aterros, mediante compensação de cortes e aterros, serão indicadas áreas 

para bota-foras, recomendando-se a devida compactação. Estas áreas deverão estar 

localizadas, preferencialmente, em áreas situadas a jusante da rodovia com o objetivo 

de evitar que o escoamento das águas pluviais carreie o material depositado, causando 

assoreamentos. Os taludes dos bota-foras deverão ser projetados com inclinação 

suficiente para evitar escorregamentos e com proteção de revestimento vegetal, após 

conformação final, a fim de incorporá-los à paisagem local. 

 Os bota-foras deverão ser preferencialmente distribuídos ao longo dos aterros 

das faixas de domínio da rodovia devidamente projetada. 
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Parte dos bota-foras de material de 3ª categoria pode ser utilizado em 

enrocamento de terraplenos junto às margens dos cursos d'água ou aplicado em 

alvenarias de dispositivos, auxiliares de proteção. 

Quaisquer bota-foras além da faixa de domínio prevista seguirão rigidamente as 

normas de manejo ambiental, observados os direitos de propriedades. 

Situações especiais de bota-foras, no que dizem respeito aos problemas 

ambientais e interferências urbanas são objetos de consulta prévia aos órgãos 

fiscalizadores do projeto de engenharia e do manejo ambiental. 

O diagrama de distribuição e movimento de terras deve indicar todos os 

quantitativos com relação aos bota-foras, seus locais de destino perfeitamente 

delimitados, sendo evidenciadas as medidas adequadas aos processos de execução 

dos mesmos. 

As seções transversais das ocorrências de material das escavações para 

empréstimos e bota-foras serão projetadas de modo que o terreno escavado restitua a 

conformação natural. Detalhar suficientemente a localização e dimensões, com cotas 

de afastamento do eixo, comprimento, largura, profundidade, rampas e taludes, bem 

como os acabamentos destinados a facilitar a drenagem e evitar erosões; 

O material para aterros deve ser obtido, sempre que possível, por meio de 

alargamento dos cortes; caso não seja possível, procurar empréstimos fora da faixa de 

domínio; 

Nas situações em que forem utilizados empréstimos laterais (bota-dentro) indicar 

os cuidados especiais de drenagem das caixas de empréstimos, evitando o acúmulo de 

águas das chuvas que poderão originar o aparecimento de vetores nocivos. 

 

5.5 ANTEPROJETO DE DRENAGEM E OAC 

Os elementos que serviram para a elaboração do Anteprojeto de Drenagem 

foram obtidos dos Estudos Hidrológicos, dos Estudos Geotécnicos e do Anteprojeto 

Geométrico. 

O Anteprojeto de Drenagem consiste da definição, detalhamento e 

posicionamento dos dispositivos para a captação das águas que possam atingir a 

rodovia, conduzindo-as a situações que assegurem o seu afastamento natural do corpo 

estradal. As obras de drenagem previstas para a rodovia trazem melhorias tais como a 

implantação de dispositivos de drenagem que escoem eventuais empoçamentos sobre 
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as faixas de rolamento com vistas a prevenir situações de aquaplanagem; expansão 

dos sistema de drenagem nos trechos considerados necessários no cadastro realizado;  

O Anteprojeto de Drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos 

dispositivos necessários para a captação e interceptação das águas superficiais e 

profundas, objetivando conduzi-las para locais de deságue seguro, sem comprometer o 

corpo estradal. 

O presente estudo foi subdividido nos seguintes itens: 

- drenagem superficial dos cortes; 

- valetas de proteção; 

- caixas coletoras; 

- drenagem profunda. 

 

5.5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL DOS CORTES 

A drenagem superficial tem como objetivo interceptar e captar, conduzindo ao 

deságue seguro as águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que se 

precipitam sobre o corpo estradal, trazendo como melhorias a segurança e a 

estabilidade aos usuários. 

 

 Sarjetas de Concreto 

A sarjeta de concreto será utilizada para a drenagem da rodovia quando a 

declividade do greide for superior a 2% ou, mesmo que essa declividade seja inferior a 

2%, quando o estudo de capacidade mostrar que a sarjeta com revestimento vegetal é 

insuficiente. Será utilizada ainda nas interseções, para qualquer declividade do greide. 

Essas sarjetas terão as dimensões abaixo: 

 

 TIPO “STC 01”    TIPO “STC 04” 
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A verificação da capacidade de vazão foi feita através da utilização da Fórmula 

de Manning, aliada à Equação da Continuidade. 

   Q =  A. K. R2/3 . i1/2 

 

Onde: 

Q = vazão escoada, em m3/s; 

A = área de seção transversal em, m2; 

K = coeficiente de rugosidade, adimensional; 

R = raio hidráulico, em m; 

i  = declividade longitudinal, e m/m. 

 

 Sarjetas com Revestimento Vegetal 

 

A sarjeta com revestimento vegetal será utilizada quando a declividade do greide 

for igual ou inferior a 2,0%. Terá a mesma forma e dimensão das sarjetas de concreto. 

A sua capacidade de vazão é estabelecida da mesma maneira das sarjetas de 

concreto, apenas utilizando-se para coeficiente de rugosidade o valor K = 35. 

 

 Determinação dos Comprimentos Críticos 

 

A vazão a ser conduzida pelas sarjetas de corte pode ser avaliada através da 

utilização do Método Racional: 

   Q = 
C I A. .

.60 000
 

 

Onde: 

C = coeficiente de escoamento, adimensional; 

Q = vazão, em m3/s; 

I = intensidade de precipitação, em mm/min.; 

A = área de contribuição, em m2. 
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A área de contribuição fica definida pelas expressões a seguir, em função do 

comprimento da sarjeta. O estabelecimento dessas expressões levou em consideração 

que a área, por metro de comprimento, é formada pela largura da plataforma 

contribuinte e pela formação do corte adjacente. 

 A = L . Lc 

 

Onde: 

L = comprimento da sarjeta (m); 

Lc = largura de contribuição (m). 

 

 Meios-fios 

Os meios – fios com sarjetas de concreto serão utilizados nos bordos externos 

da plataforma em segmentos urbanos e ainda nas interseções, para qualquer 

declividade do greide. 

Esses meios – fios terão as dimensões abaixo, de acordo com o Álbum de 

Projetos – Tipo de Dispositivos de Drenagem do DER/PR, com as normas e 

especificações nele contidas, bem como as Especificações Gerais – DER/PR, sendo 

que seus locais de aplicação estão indicados no Projeto de Execução. 

 

a) MEIO – FIO TIPO “MF – 01” 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 i 
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b) MEIO – FIO TIPO “MF – 03” 

   

A verificação da capacidade de vazão foi feita através da utilização da Fórmula 

de Manning, aliada à Equação da Continuidade. 

   Q =  A. K. R2/3 . i1/2 

 

 Determinação dos Comprimentos Críticos 

 

A vazão a ser conduzida pelos meios – fios com sarjeta pode ser avaliada 

através da utilização do Método Racional: 

   Q = 
C I A. .

.60 000
 

 

A área de contribuição fica definida pela expressão a seguir, em função do 

comprimento do meio - fio. O estabelecimento dessas expressões levou em 

consideração que a área, por metro de comprimento, é formada pela largura da 

plataforma contribuinte e pela formação do corte adjacente (segmentos em corte). 

Também levou em conta a largura de inundação (largura da superfície molhada) para 

cada caso. 

                                A = L . Lc 

 

 Valetas de Proteção 

 

As valetas de proteção dos cortes e de proteção dos aterros têm forma 

trapezoidal, com dimensões características definidas no Álbum de Projetos - Tipos de 

Dispositivos de Drenagem - DNIT. 

 

0

0

0

0

 i 
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As valetas de proteção de corte deverão ser locadas paralelamente às cristas 

dos cortes, a uma distância mínima de 3,00m. 

Com o material escavado deverá ser executado um pequeno aterro compactado, 

à jusante da valeta. Estas valetas terão revestimento vegetal ou de concreto. 

As valetas de proteção de aterros deverão ser locadas paralelamente aos pés 

dos aterros, à montante, e a uma distância mínima de 1,00 m. Serão empregados 

quando a declividade transversal do terreno natural se dá no sentido do talude dos 

aterros. Essas valetas coletarão as águas das valetas de proteção de cortes e sarjetas 

e as encaminharão para a boca do bueiro mais próximo. Deverão ser revestidas com 

grama ou concreto. 

 

 Caixas Coletoras 

 

Previu-se a execução de caixas coletoras no lado de montante dos bueiros de 

greide para captar as águas conduzidas pelas sarjetas e meios-fios com sarjeta, bem 

como, nas pelas barreiras de concreto. 

 

5.5.2 DRENAGEM PROFUNDA 

O Projeto de Drenagem Profunda consistiu no detalhamento e posicionamento 

de dispositivos que visam o rebaixamento do lençol freático através da captação e 

destinação das águas que, por infiltração ou ascensão capilar, atingem o subleito. 

No Álbum de Projetos - Tipos de Dispositivos de Drenagem - DNIT constam os 

detalhes construtivos dos dispositivos empregados. 

Os dispositivos empregados são os seguintes: 

 

 Drenos Longitudinais Profundos em Solo 

 

Serão implantados nos cortes em solo, onde a sondagem do subleito acusou a 

presença de água. 

A função deste dispositivo é interceptar ou rebaixar o lençol freático, propiciando 

um subleito em condições adequadas de umidade. 
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5.5.3 OBRAS DE ARTE CORRENTES 

O Projeto de Obras de Arte Correntes consistiu da definição, detalhamento e 

posicionamento dos dispositivos para a captação das águas que possam atingir a 

rodovia, conduzindo-as a situações que assegurem o seu afastamento natural do corpo 

estradal.O Projeto de Obras de Arte Correntes tratou dos dispositivos que tem por 

finalidade dar destino adequado às águas interceptadas pelo corpo estradal, 

provenientes de talvegues naturais que não devem ser obstruídos. Corresponde no 

presente caso, à definição, localização e detalhamento de bueiros tubulares e celulares 

de concreto. 

Os elementos básicos à elaboração do projeto foram fornecidos pelos Estudos 

Hidrológicos e Projeto Geométrico. Traduzem-se pelos resultados e conclusões 

incluídos nos “Quadros de Bueiros” que, juntamente com os detalhes apresentados nos 

desenhos-tipo, contém todos os elementos necessários à implantação do sistema de 

Obras de Arte Correntes. 

 

 Obras Existentes 

A rodovia em estudo se desenvolve, sempre sobre a diretriz da estrada 

existente. Em função dos alargamentos da plataforma, para melhoria da geometria, 

quase todas as obras existentes deverão ser alongadas para a montante e para a 

jusante. Em decorrência desse fato, todas as obras de arte correntes existentes foram 

cadastradas e vistoriadas, tendo em vista a obtenção de elementos que viessem 

possibilitar a decisão quanto ao possível aproveitamento ou não dessas obras. 

 

 Vistoria 

 

A vistoria das obras de arte correntes existentes” relaciona todas essas obras, 

dando as informações necessárias a respeito do estado em que se encontra cada uma 

e da possibilidade ou não de aproveitamento. 

As obras existentes, julgadas insuficientes a partir da verificação hidráulica 

procedida pelos Estudos Hidrológicos, serão substituídas por uma nova obra. 
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 Dispositivos Empregados 

 

- Bueiros Tubulares 

 

Os bueiros tubulares deverão ser executados segundo Álbum de Projetos - Tipo 

de Dispositivos de Drenagem - DNIT. Deverão ainda seguir as orientações constantes 

dos itens abaixo: 

a) A altura mínima de recobrimento, acima da geratriz superior do tubo, 

deverá ser de 0,60 m; 

b) Os tubos deverão ser executados em concreto com armadura circular 

dupla, e serão assentes sobre os berços de concreto; 

c) Os berços de concreto deverão sempre (mesmo quando dentro de valas) 

estar assentados sobre terreno firme. Caso contrário deverá ser 

procedida escavação adicional a ser preenchida com pedra amarroada 

até a cota inferior do berço; 

d) Em geral, os bueiros serão executados com declividades longitudinais 

entre 0,5% e 5,0%. Quando isto não for possível, o berço deverá ser 

provido de dentes fundidos ao mesmo tempo, espaçados de 5 m e 

aprofundados em solo firme. Ressalva-se que a declividade máxima, em 

qualquer caso, deverá ser inferior ou igual a 8,0%; 

e) As bocas dos bueiros tubulares poderão ser de dois tipos: 

- Tipo Nível de Terra (NT), localizadas nas entradas e saídas de 

bueiros de grota, e nas saídas de bueiros de greide. 

- Tipo Caixa (CX), localizadas no bordo da plataforma, em cortes, 

para entrada em bueiros de greide. Poderão, também, dependendo 

das condições locais, serem empregados como entrada em bueiros 

de grota. 

f) As bocas Tipo Nível de Terra (NT) têm todas as suas dimensões e 

consumo de materiais definidos nos desenhos apresentados no Álbum de 

Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem; 

g) As bocas Tipo Caixa (CX) levarão uma tampa composta de barras de aço 

formando uma grade. A tampa terá uma rótula, ao lado do talude de corte, 
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para articulá-la. Nos locais em que a boca tipo caixa for utilizada como 

entrada de bueiros de grota não levará a tampa de grade; 

h) Quando a declividade longitudinal do bueiro for superior a 5,0% deverá 

ser executada, junto à boca de jusante, uma caixa de amortecimento 

(dissipador de energia) composta por alvenaria de pedra argamassada e 

enrocamento de pedras arrumadas. 

 

5.6 ANTEPROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) 

Apenas dois locais em que haverá a necessidade de Obras de Arte Especial 

estão sendo Estudados. 

No km 19,3 a rodovia passa pelo Rio Turvo que drena uma bacia de 83,2 km2 

com uma vazão estimada de 362 m3/s para um tempo de recorrência de 100 anos 

havendo a necessidade da construção de uma ponte no local. 

Outro local em que há necessidade de OAE é na interseção com a BR-153 por 

tratar-se de interseção com Rodovia arterial. Neste ponto encontra-se em estudo uma 

interseção em dois níveis, gerando maior segurança para os usuários das duas vias. 

 

5.6.1 CONCEPÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAL 

O presente Anteprojeto apresenta os dados das geometrias em composição das 

obras de arte especial situadas no segmento em estudo. 

Todas as OAE’s, estão sendo projetadas na classe 45 da NBR 7188.  

 

5.6.2 PONTE SOBRE O RIO TURVO 

Situado no Km 19,3 o Rio Turvo possui bacia de 83,2 km2 e deverá ser 

transposto através da construção de uma ponte com um vão e dois balanços.  

 

- Geometria  

A estrutura proposta é composta por viga em seção caixão de concreto armado 

apoiada em pilares circulares. Ao longo da seção caixão existem duas transversinas de 

apoio (sobre os pilares) e quatro transversinas de vão. Nas extremidades estão 

dispostas cortinas e alas (FIGURAS 19 e 20). 
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Figura 19 - Seção longitudinal da ponte sobre o Rio Turvo. 

 

 
Figura 20 – Seção em viga caixão Ponte sobre o Rio Turvo  

 

5.7 ANTEPROJETO DE SINALIZAÇÃO 

O Projeto de Sinalização define os dispositivos que serão utilizados ao longo do 

trecho rodoviário, interseções e acessos, dentro dos padrões de forma, cor, dimensão, 

e sua localização ao longo da via. Tem por objetivo controlar o tráfego, atender as 

necessidades normativas e de circulação estabelecidas pelo plano funcional, assim 

como, regular, advertir e orientar os usuários da via. 

A sinalização obedecerá aos novos critérios preconizados pelo Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN), e ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que exige 

sinais com perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e a noite, todos os sinais 

devem ser confeccionados com material refletivo.  
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5.7.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical foi reprojetada para dar boa fluência e segurança ao 

tráfego por meio de placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posição 

vertical, implantados à margem da via ou suspensos sobre ela, com finalidade de: 

regulamentar o uso da via, advertir para situações potencialmente perigosas ou 

problemáticas do ponto de vista operacional, fornecer indicações, orientações e 

informações aos usuários, além do fornecimento de mensagens educativas. 

O material das placas e painéis será chapa de aço com superfície totalmente 

refletiva. Os sinais serão de películas retrorrefletivas, somente as partes pretas que 

serão opacas. As películas refletivas devem ser resistentes às intempéries e 

proporcionar visibilidade sem alterações, tanto à luz diurna como à noite, sob luz 

refletida. 

As estruturas de suporte de placas e painéis, suspensos ou posicionados 

lateralmente à via, serão construídas de modo a sustentar permanentemente os sinais 

em posição adequada e a serem resistentes às solicitações de carga devido ao peso 

próprio e à ação de ventos e ainda a atos de vandalismo. Com o cuidado de se evitar 

que esses suportes transformem em elementos que possam vir a ser ou oferecer 

perigo aos usuários. 

O material dos pórticos e semi-pórticos será de aço carbono galvanizado e 

concreto de cimento Portland para a base. O suporte para as placas e painéis é de 

madeira de lei devidamente licenciada, ou madeira tratada com preservativos 

hidrossolúveis. 

 

5.7.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal foi projetada com marcações e dispositivos auxiliares 

implantados no pavimento para canalizar os fluxos de tráfego e suplementar a 

sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de advertência, e servir 

também como meio de regulamentação, com o objetivo de propiciar ao usuário da 

rodovia condições de segurança e de conforto. 

A sinalização horizontal será nova em decorrência da substituição de todo o 

revestimento, incluindo pintura de setas, zebrados e inscrições. O material da pintura a 

ser usada será a tinta acrílica, com duração para 2 anos, com microesferas de vidro 
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para garantir a retrorrefletorização. O material termoplástico retrorrefletivo empregado 

na sinalização horizontal rodoviária deve seguir a norma DNER-EM 372/00. 

Os dispositivos auxiliares da sinalização horizontal, do tipo tachas e tachões, 

constituídos por superfícies refletivas, serão dispostos sobre as linhas pintadas, de 

modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e as áreas neutras (áreas zebradas e 

linhas de canalização de áreas de narizes), permitindo ao condutor melhores condições 

de operação, principalmente em áreas sujeitas a neblina, a altos indicadores 

pluviométricos, ou em percursos à noite.  

 

5.8 ANTEPROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

O Projeto prevê a implantação de barreira de segurança simples nos bordos dos 

acostamentos onde houver taludes de aterros com altura superior a três metros. 

A barreira promove a desaceleração do veiculo que com ela colide através do 

atrito exercido pela parte vertical correspondente ao meio-fio e devido ao movimento de 

subida da roda pela parte inclinada. 

O veículo desgovernado que colide com a barreira retorna para a pista em 

ângulo não muito acentuado, reduzindo a possibilidade de choque com outro veículo 

que venha no mesmo sentido. Entretanto, se a colisão com a barreira ocorrer em 

ângulo muito acentuado, a devolução do veículo à pista também ocorrerá com maior 

ângulo e, consequentemente, maior possibilidade de choque com outro veículo. 

É pequena a probabilidade de um veículo passar por cima da barreira. Quase 

não há danos a barreira em virtude dos choques habituais, exigindo pouca ou nenhuma 

manutenção. Os danos ao veículo são, na maior parte dos casos, menor do que os 

causados pelas defensas metálicas. 

 

5.9 ANTEPROJETO DE PAISAGISMO 

O Anteprojeto de paisagismo consiste somente no enleivamento com grama nos 

canteiros das interseções. 

 

5.10 ANTEPROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 

Os locais onde a pavimentação da rodovia terá interferência direta com áreas de 

particulares serão estudados no Projeto de Desapropriação. 
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Serão apresentados o mapa geral e os individuais das propriedades que serão 

atingidas com a implantação das obras. 

Os projetos de desapropriação apresentam desenho e localização das áreas e 

memoriais descritivos das propriedades. 

 

5.11 PRINCIPAIS INTERVENÇÕES DO PROJETO. 

No mapa apresentado na Figura 21 estão apresentadas as principais 

intervenções deste projeto. 
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Figura 21 - Principais intervenções do projeto. 

 

INSERIR A1 ou A3 
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6. ASPECTOS LEGAIS 
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6 ASPECTOS LEGAIS 

6.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste item busca-se oferecer os subsídios de ordem legal, considerados 

indispensáveis à elaboração do Plano de Controle Ambiental - PCA, relativo às futuras 

obras de pavimentação PR-365, trecho compreendido entre São Mateus do Sul e Irati. 

É apresentado o arcabouço de normas e as disposições que devem ser aplicadas, à 

luz da legislação vigente, compreendendo as respectivas Constituições, Leis, Decretos 

e demais normas aplicáveis à espécie, nos âmbitos federal, estaduais e municipais. 

6.1.2 DA PARTILHA CONSTITUCIONAL E DAS COMPETÊNCIAS 

 

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a Organização do Estado e a 

Organização Político-administrativo, no artigo 18, assevera “que a organização político- 

Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” 

Nos dispositivos seguintes estabelece a forma dessa autonomia, conferindo a 

competência político-administrativa e a competência legiferante, para as três esferas de 

governo. 

 

6.1.3 DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

No artigo 23, a Constituição Federal, diz que é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

 

Reporta-se tal dispositivo constitucional a atos políticos e administrativos, 

atribuindo à União, aos Estados-Membros e aos Municípios o dever de controlar e 

fiscalizar o meio ambiente. 
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6.1.4 DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO E DOS ESTADOS 

Dentre as matérias de competência legislativa a Carta Política, reservou à União 

no art. 22, a competência privativa para legislar sobre as matérias ali elencadas. 

No âmbito da legislação concorrente, diz o artigo 24 que compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar sobre: 

“VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

§ 1.º - no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á 

a estabelecer normas gerais; 

§ 2.º - a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados; 

§ 3.º - inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena para atender suas peculiaridades; “. 

 

Cuida o dispositivo em dizer que tanto a União, como os Estados-Membros 

podem legislar sobre as matérias ali enunciadas. 

Entretanto, no âmbito da competência legislativa concorrente a União tem seu 

poder limitado às normas gerais, conseqüentemente aos Estados e ao Distrito Federal 

restaram: 

(a) - a competência legislativa complementar que busca normalizar, segundo as 

normas gerais federais, dispondo sobre a matéria segundo as peculiaridades regionais; 

(b) - a competência legislativa supletiva, quando inexistir normas gerais editadas 

pela União, assume competência legislativa plena. 

 

Além da competência legislativa concorrente, onde aos Estados restou o poder 

para legislar, complementar e supletivamente, foi lhes reservado, também o poder de 

legislar sobre outras matérias que não sejam vedadas pela Constituição (art. 25). 
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6.1.5 DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS 

  

“Art.30 - Compete aos Municípios: 

 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

II – suplementar a legislação federal e estadual. 

VI – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 

A competência legislativa municipal encontra exclusividade, isto é, privativa, 

quando se destina a regular os interesses preponderantemente locais. 

A doutrina tem cuidado do tema “interesse preponderantemente local” como os 

assuntos que interessam apenas aos munícipes, casos em que somente a lei municipal 

poderá estabelecer. 

Quanto à competência suplementar (II), decorre de assuntos relacionados no 

artigo 24, que trata da competência legislativa concorrente, onde à União cabe editar 

as normas gerais: aos Estados, a regulamentação a nível regional; e aos municípios, a 

normalização no âmbito do interesse preponderantemente local. 

Assim, mesmo quando se tratar de matérias previstas no inciso VIII, que 

envolvam assuntos ambientais, os Municípios devem observar as normas federais e 

estaduais incidentes. 

Portanto, quando tratar de matéria ambiental a legislação municipal não pode 

contrariar normas federais ou estaduais. Diante disso, pode-se concluir que, 

obedecidas às normas gerais ditadas pela União, a legislação estadual tem prevalência 

sobre a municipal quando se trata de assuntos ambientais, especialmente quando o 

interesse público regional predominar sobre  municipal. Entretanto, poderá ser aplicável a 

legislação municipal, desde que essa não contrarie a legislação estadual e a federal. 

 

6.1.6 DA PROTEÇÃO À FLORA 

 

O Código Florestal instituído pela Lei n.º 12651, de 25 de maio de 2012 

estabelece limitações administrativas ao uso das florestas e demais formas de 

vegetação reconhecidas de utilidade às terras que revestem. 
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Das limitações administrativas impostas pelo Código Florestal, as áreas de 

preservação permanente (Capítulo II – Art. 4º) são de grande importância já que visam 

à preservação do solo e a manutenção da qualidade dos recursos hídricos. 

 “Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de:    

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 

a 600 (seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 

mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
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IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

(cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva 

de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 

relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 

espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que 

seja a vegetação; 

§ 1o  Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de 

reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de 

cursos d’água naturais.  

§ 4o  Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 

(um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III 

do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do 

órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.       

 § 5o  É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que 

trata o inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de 

vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios 

ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja 

conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. 

§ 6o  Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas 

áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a 

infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que: 

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos 

hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos 

Estaduais de Meio Ambiente; 

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de 

recursos hídricos; 

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 

V - não implique novas supressões de vegetação nativa.    

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art4§6v
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No que concerne às áreas de preservação permanente, APP, a Resolução 

CONAMA n.° 303, de 20 de março de 2002, traz em seu bojo parâmetros, definições e 

limites, visando, assim, regulamentar o art. 4.º da Lei Federal n.º 12651/2012. 

Art. 7o  A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser 

mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado. 

Art. 8o  A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de 

interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 

Dentro desse contexto, empreendimento pretendido, enquadra-se no conceito 

contido no art. 8.º, descrito como de utilidade pública, podendo ser autorizada a 

supressão de vegetação de preservação permanente às margens de rios. 

 

6.1.7 DA PROTEÇÃO À FAUNA 

 

A fauna recebe proteção constitucional quando inclui entre os meios de 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225, § 1.º, VII). 

A Lei n.° 5.197, de 03 de janeiro de 1967, dispõe sobre normas de proteção à 

fauna silvestre, dando premissas básicas à vida animal. 

Os meios de proteção estão consubstanciados nas proibições de utilização, 

perseguição, destruição, caça, apanha de animais, e as transgressões constituem-se 

em crimes ambientais nos termos da Lei n.º 9.065, de fevereiro de 1998. 

A fauna aquática, ou mais precisamente a pesca tem sua definição no Decreto-

lei n.º 221, de 28 de fevereiro de 1967 (art. 1.º) e declara que são de domínio público 

os animais e vegetais encontrados em águas dominicais. 

O mesmo Decreto-lei estende a sua aplicação no art. 2.º, ao dispor: "Para os efeitos 

deste Decreto-lei, define por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair elementos 

animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida." 

Veja-se que a referência aos "elementos vegetais e animais aquáticos", ampliou o 

âmbito de aplicação do diploma legal, protegendo não somente os peixes mais também as 

algas e outros animais que vivem na água. 

Também a Lei de Crimes Ambientais, conceitua a pesca como "considera-se pesca 

todo o ato tendente a retirar, extrair coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos 

grupos de peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de 
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aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes 

nas listas oficiais da fauna e da flora." 

 

6.1.8 DA PROTEÇÃO À QUALIDADE DO AR 

 

Visando o controle, preservação e recuperação da qualidade do ar, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente, editou a Resolução n.º 005, de 15 de junho de 1989, 

enquadrando em três classes de usos, a saber: 

"Classe I - áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques Nacionais e 

Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas... Nestas áreas deverá ser mantida a 

qualidade do ar em nível o mais próximo do verificado sem a intervenção antropogênica. 

Classes II - áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo 

padrão secundário de qualidade.  

Classe III - áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da qualidade do 

ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade.” 

A Resolução do CONAMA n.º 003, de 28 de junho de 1990, trata da manutenção da 

qualidade do ar, com estabelecimento de padrões de qualidade do ar e amplia o número 

de poluentes atmosféricos passíveis de monitoramento e controle, visando proteger a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como evitar danos à flora e à fauna 

e ao meio ambiente em geral. 

A Resolução do CONAMA n.º 008, de 06 de dezembro de 1990, estabelece os 

limites máximos de emissão de poluentes do ar a nível nacional, para processos de 

combustão externa em fontes novas fixas, como: caldeiras, geradores de vapor, 

centrais para a geração de energia elétrica, fornos, fornalhas, estufas e secadores para 

a geração e uso de energia térmica, incineradores e gaseificadores. 

No presente caso, na área de influência indireta do empreendimento situam-se 

moradores da área rural dos municípios e há também remanescentes florestais que 

abrigam espécies da fauna nativa, portanto, é prudente que os estudos contemplem 

indicativos de manutenção da qualidade do ar em níveis o mais próximo do verificado 

sem a intervenção humana. 
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6.1.9 DO CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA 

 

A Resolução CONAMA n.º 001, de 08 de março de 1990, dispõe sobre a emissão 

de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda políticas, obedecerá, no interesse da saúde e do 

sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas na dita Resolução. 

Na execução dos projetos de construção ou reformas de edificações para atividades 

heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá ultrapassar os níveis 

estabelecidos pela NBR-10.152 da ABNT. 

A Resolução CONAMA n.° 001, de 11 de fevereiro de 1993, estabelece para 

veículos automotores nacionais e importados, exceto motocicletas, motonetas, 

ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos assemelhados, limites máximo de 

ruído com o veículo em aceleração e na condição de parado. 

 

6.1.10 DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

 

A competência legislativa relativa à questão do uso e ocupação do solo urbano 

encontra guarida constitucional entre as matérias elencadas no art. 24, mais 

precisamente, no inciso I, que contempla o direito urbanístico, atribuindo à União e aos 

Estados a competência legislativa concorrente e aos municípios incumbe suplementar 

as normas federais e estaduais naquilo que for de interesse preponderante local. 

Assim, tanto a União como os Estados podem estabelecer normas e diretrizes 

para uso e ocupação do solo urbano, tendo em vista interesses de ordem nacional ou 

regional, sempre que se faça necessário. 

A Constituição Federal nos artigos 182 e 183 trata da Política Urbana, 

estabelecendo que a propriedade urbana tem seu uso condicionado ao cumprimento 

de sua função social, quando atende as exigências fundamentais de ordenação das 

cidades, expressas no plano diretor. 

A União exercendo sua competência legislativa editou a Lei n.° 10.257, de 10 de 

julho de 2001, - Estatuto das Cidades - visando regulamentar os art. 182 e 183 da 

Constituição Federal, e estabelecer a Política Nacional Urbana, definindo as diretrizes 

gerais, os objetivos e os instrumentos para execução da política urbana. 
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6.1.11 DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

A Resolução CONAMA n.° 001, de 23 de janeiro de 1986, que estabelece as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

Define impacto ambiental como sendo: 

"qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, diretamente ou indiretamente, afetem: 

I – a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” (art. 1.º). 

E estudos ambientais encontram a seguinte conceituação: “Estudos Ambientais: 

são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à 

localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 

apresentando como subsídio a análise da licença requerida, tais como relatório 

ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, 

diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degrada e 

análise preliminar de risco.” (Resolução CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 

1997). 

Em resumo, exigem licenciamento ambiental os empreendimentos ou áreas de 

modificação do ambiente natural que, por suas características de implementação ou de 

operação futura, possam causar poluição, degradação ambiental, conforme definidas 

na Lei 6938/81. 

 

6.1.12 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

O Meio Ambiente também é tratado com legislações específicas a nível estadual.  

A Lei Estadual nº 7109/79 institui o Sistema de Proteção ao Meio Ambiente contra 

qualquer agente poluidor ou perturbador. O Parágrafo 2º do Art. 1º desta lei considera 
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como agente poluidor ou perturbador, qualquer ação exercida sobre este Meio 

Ambiente capaz de causar o desconforto, o desaparecimento ou morte dos seres vivos 

nele integrados, inclusive o homem. 

Na Constituição do Estado do Paraná – Lei Estadual nº 3.116 de 05/10/1989, há 

um capítulo (Capítulo V) que trata do referido assunto. De acordo com o Parágrafo 1º 

do Art. 207, cabe ao Poder Público instituir as áreas a serem abrangidas por 

zoneamento ecológico, prevendo as formas de utilização dos recursos naturais e a 

destinação de áreas de preservação ambiental e de proteção de ecossistemas 

essenciais. 

A Lei Florestal do Estado do Paraná (Lei nº 11.054/95), em seu Art. 1º impõe 

que as florestas existentes no território paranaense e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 

todos os habitantes do Estado, exercendo-se os direitos de propriedade com as 

limitações que a legislação em geral e especialmente a Lei Florestal do Estado 

estabelece. 

A Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009 estabelece e define o mapeamento 

das Áreas Estratégicas para a Conservação e a Recuperação da Biodiversidade no 

Estado do Paraná. O Art.1º desta resolução, em seu parágrafo 1º define Áreas 

Estratégicas para Conservação da Biodiversidade como as áreas cujos remanescentes 

florestais nativos ou outros tributos físicos ou biológicos determinem fragilidade 

ambiental, são consideradas de relevância, sendo sua conservação necessária para a 

garantia da manutenção da biodiversidade no Paraná. Ainda no Art. 1º, parágrafo 2º, as 

Áreas Estratégicas para Recuperação são aquelas essenciais para a manutenção dos 

fluxos biológicos, para a formação de corredores ecológicos e manutenção da 

estabilidade física do ambiente. De acordo com o Art.3º desta resolução, são, ainda, 

considerados prioritários e estratégicos para a conservação da biodiversidade no 

Estado do Paraná, todos os remanescentes de vegetação nativa em estágio primário e 

nos estágios secundário médio e avançado de regeneração.  

 Há no município de São Mateus do Sul um trecho da referida rodovia que 

atravessa áreas prioritárias para restauração, além dos remanescentes florestais 

(FIGURA 22) 
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Figura 22 - Áreas prioritárias para restauração e conservação da biodiversidade no município de São 
Mateus do Sul. 

Fonte: IAP, 2013 – modificado por Concresolo, 2013. 

 

Próximo à rodovia PR-364, nos municípios de Rebouças e Irati há 

remanescentes florestais prioritários de interesse para conservação da biodiversidade 

no estado do Paraná (FIGURA 23). 
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Figura 23 - Áreas de interesse para Conservação e Restauração - Rebouças e Irati. 

Fonte: IAP, 2013 – modificado por Concresolo, 2013. 

 

A Figura 24 apresenta as áreas prioritárias para conservação na área em estudo 

de acordo com o grau de prioridade. 
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Figura 24 - Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade de acordo com o grau de prioridade. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

Com base na Figura 190 fica claro que na área diretamente afetada e na área de 

influência direta do projeto (500 metros) não existem áreas de extrema, muito alta ou 

alta prioridade para conservação da biodiversidade. No entanto, deve-se levar em 

consideração que há diversos remanescentes de mata nativa, que de acordo com a 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 005/2009 devem ser conservadas. 
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O Decreto Estadual nº 3148/2004 institui a Política Estadual de Proteção à 

Fauna Nativa, com a finalidade de assegurar a manutenção da diversidade biológica e 

do fluxo gênico, da integridade biótica e abiótica dos ecossistemas bem como das 

relações intra e interespecíficas, através da implementação de ações integradas e 

mecanismos de proteção à fauna e suas funções ecológicas. De acordo com o Art. 2º, 

encontram-se sob especial proteção no Estado do Paraná todos os animais de 

quaisquer espécies nativas, mantidas em cativeiro ou de vida livre, aquelas que 

utilizam o território paranaense em qualquer etapa do seu ciclo biológico, bem como  os 

ecossistemas ou parte destes que lhes sirvam de habitat. Em seu Art. 3º impõe que 

sejam vedadas as práticas que coloquem em risco as funções ecológicas da fauna, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, ficando, 

portanto proibida sua utilização, perseguição, destruição, caça, apanha, coleta ou 

captura de exemplares, remoção, comércio de espécies, produtos e objetos que 

impliquem nas atividades proibidas. 

O Decreto Estadual nº 3446/1997, de acordo com seu Art. 1º, cria no Estado do 

Paraná, as Áreas Especiais de Uso Regulamentado - ARESUR, abrangendo porções 

territoriais do Estado caracterizadas pela existência do modo de produção denominado 

"Sistema Faxinal", com o objetivo de criar condições para a melhoria da qualidade de 

vida das comunidades residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, 

conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a 

proteção da araucaria angustifólia (pinheiro-do-paraná). Segundo o Parágrafo 1º do Art. 

1º, Entende-se por Sistema Faxinal, o sistema de produção camponês tradicional, 

característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como traço marcante o uso 

coletivo da terra para produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na 

integração de três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, através dos 

criadouros comunitários; b) produção agrícola - policultura alimentar de subsistência 

para consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto - manejo de 

ervamate, araucária e outras espécies nativas. 

A ARESUR, na perspectiva do desenvolvimento do Sistema Faxinal, observará 

as disposições legais aplicáveis às Áreas de Proteção Ambiental - APAs, no que 

couber (DECRETO ESTADUAL Nº 3446/1997, ART.1º, § 2º). As Áreas de Proteção 

Ambiental são previstas na Lei Federal nº 9985/2000, a qual institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza. De acordo com o Art. 7o desta lei, as 

unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 
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características específicas: I – Unidades de Proteção Integral, II – Unidades de Uso 

Sustentável. O Art. 14 da mesma lei inclui as Áreas de Proteção Ambiental no grupo 

das Unidades de Uso Sustentável, o qual tem por objetivo compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (Art.7º, § 2o). 

De acordo com o Art.15 da referida lei, a Área de Proteção Ambiental é uma área em 

geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

Há ainda a Lei Estadual nº7597/2007 que dispõe que o Estado do Paraná 

reconhece os faxinais e sua territorialidade, conforme descrito no Art.1º: O Estado do 

Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade específica, peculiar do estado do 

Paraná, que tem como traço marcante o uso comum da terra para produção animal e a 

conservação dos recursos naturais. Fundamenta-se na integração de características 

próprias, tais como: a) produção animal à solta, em terras de uso comum; b) produção 

agrícola de base familiar, policultura alimentar de subsistência, para consumo e 

comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto aliado à conservação da 

biodiversidade; d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e preservação de 

suastradições e práticas sociais. 

De acordo com a Figura 187 há um faxinal na AID do empreendimento. Este 

faxinal é denominado Faxinal Paiol Grande e possui 37 famílias utilizando o sistema. 

 

6.1.13 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 São Mateus do Sul 

A Lei Complementar nº 26/06 dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo do Município de São Mateus do Sul e dá outras providências. A referida lei divide 

o município de São Mateus do Sul em Perímetro Urbano da Sede e Área Rural. 

De acordo com o Art. 4º da Lei Complementar nº 26/06, as edificações de 

qualquer natureza, obras, empreendimentos, urbanização, parcelamentos, serviços 

públicos ou particulares, de iniciativa ou a cargo de quaisquer pessoas físicas ou 

jurídicas, ficam sujeitos às diretrizes e critérios estabelecidos nesta Lei. 
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O trecho da Rodovia PR-364 que corta o perímetro urbano do município de São 

Mateus do Sul abrange a Zona Industrial Especial, a Zona Industrial e de Serviços, a 

Zona Residencial, a Zona de Expansão Urbana e Área de Preservação Permanente, de 

acordo com a Figura 25. 

 
Figura 25 - Mapa de uso e ocupação do solo urbano do município de São Mateus do Sul segundo a Lei 

Municipal nº 26/2006. 
Fonte: Concresolo, 2013 – adaptado de Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, 2013. 
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Zona Residencial 1 (ZR 1): é a região da cidade destinada a acomodar, com 

baixa e média densidades, a função habitacional e comunitária. Serão permitidas as 

atividades de comércio e serviço compatíveis com o uso residencial. 

Zona Residencial 2 (ZR 2): é região da cidade destinada a acomodar, com baixa 

densidade, as funções habitacional, de forma predominantemente horizontal, sendo 

permitidas também as atividades compatíveis com este uso. 

Zona Industrial e de Serviços (ZIS): a área destinada à implantação e expansão 

das atividades de indústria e serviços de médio e grande porte. 

Zona Industrial Especial (ZIE): a área pertencente à Petrobras, onde será 

definido num prazo de dois anos a partir da aprovação desta Lei, os parâmetros e Usos 

do Solo definido em Plano Diretor próprio, com acompanhamento da Prefeitura 

Municipal de São Mateus do Sul, e aprovado pela Câmara Municipal. O não 

cumprimento deste prazo, o município realizará a definição dos usos desta zona – ZIE. 

Analisando o mapa de uso do solo do município de São Mateus do Sul (Figura 

191), fica claro que na área de influência direta do projeto não existem Zonas de 

Preservação previstas na Lei nº26/06. No entanto, na área de influência indireta do 

projeto (500 m), existem de acordo com o mapa de uso do solo municipal Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e Áreas de Preservação Parcial (APPA), ao redor da 

represa da Petrobras, que são descritas de acordo coma a Lei nº 26/06 da seguinte 

forma: 

- Área de Preservação Permanente (APP): Considera-se Área de Preservação 

Permanente (APP) a região de fundos de vale, nascentes, represas e mananciais e 

áreas com declividades acima de 30% (Art. 18). 

- O entorno da Represa da Petrobrás será considerada como Área de 

Preservação Permanente (APP) com largura de 30 (trinta) metros a partir da cota 

máxima “maximorum” (Art.18 - §3º). 

- Considera-se Área de Preservação Parcial (APPA): as áreas verdes que 

podem ser utilizadas para o uso recreativo e institucional dentro do perímetro urbano, 

sendo, porém, impróprias à urbanização ou ocupação intensivas, funcionando como 

elementos de contenção da expansão urbana e estímulo à melhor utilização da infra-

estrutura pública (Art.19). 
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Dessa forma, de acordo com a lei municipal de uso do solo, não há, na área 

diretamente afetada pelo projeto, restrições ambientais municipais que impeçam a 

execução do mesmo. 

 

 Rebouças 

O trecho da Rodovia PR-364 inserido no município de Rebouças corta a área 

rural deste município. Não há lei de uso e ocupação do solo para a área rural do 

município de Rebouças, portanto, as leis ambientais federais e estaduais serão 

consideradas para a região (Figura 26). 
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Figura 26 - Trecho da Rodovia PR-364 no município de Rebouças. 

Fonte: Prefeitura do município de Rebouças, 2013. 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  75 

 Irati 

A Lei Municipal nº 2512/2006 Dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação 

do Solo da Área do Perímetro Urbano e Zona de Transição Urbano Rural da sede do 

Município de Irati.  

O trecho da Rodovia PR-364 situada na área urbana do município de Irati, 

denominada Rua Arlete Vilela Richa (1,86 Km), encontra-se, de acordo com o Mapa de 

Uso e Ocupação do Solo do município, em Zona Residencial de Baixa Densidade 

(Figura 27). 
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Figura 27 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Município de Irati. 

Inserir Mapa de uso e ocupação do solo de Irati (A3) 
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As zonas residenciais têm a finalidade de atender predominantemente aos usos 

residenciais, individuais e coletivos, sendo os demais usos existentes na zona 

residencial devem ser considerados como acessórios, de apoio ou complementação. O 

restante da Rodovia PR-364 situada no município de Irati (aproximadamente 4,18 Km) 

abrange a área rural do município. Não há lei de uso e ocupação do solo para a área 

rural do município de Irati, dessa forma, valem as leis estaduais e federais pertinentes à 

área ambiental. 

A Rodovia PR-364 corta a Zona de Transição (ZT) entre a área urbana e rural do 

município de Irati (Figura 193). Esta zona, segundo o Art.14 da Lei Municipal nº 

2512/2006 compreende toda área limítrofe ao perímetro urbano, limitada pela área rural 

do distrito sede, como forma de garantir proteção à cidade, bem como o perfeito 

escoamento e absorção das águas pluviais das bacias hidrográficas, a proteção e 

preservação de área verde, prevenção contra a erosão do solo, abastecimento local de 

gêneros de primeira necessidade e abrigo de atividades especiais. O Art.16 da referida 

lei afirma que a Zona de Transição Urbano-Rural terá como finalidade básica garantir a 

devida proteção à cidade e ao meio ambiente do seu entorno. Segundo o Art. 15 da lei 

de uso e ocupação do solo urbano do município de Irati, a delimitação da Zona de 

Transição Urbano-Rural, será estabelecida por lei especifica, no entanto, a lei 

específica para esta ZT ainda não foi sancionada. 
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7. METODOLOGIA DE ESTUDO 
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7 METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

7.1 DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO PROJETO 

Durante a realização dos estudos serão adotados procedimentos específicos 

aos diferentes níveis da análise ambiental, onde se considerará como sendo a Área 

Diretamente Afetada (ADA), a área em que ocorrem, majoritariamente, as 

transformações ambientais primárias (ou diretas) decorrentes do empreendimento, ou 

seja, a rodovia. 

A Área de Influência Direta (AID) é a área abrangendo 500 metros do entorno do 

empreendimento (rodovia), onde ocorrem os processos físicos, bióticos e antrópicos 

especialmente mais abrangentes (ou regionais) com os quais o projeto estabelece 

interações, principalmente através de efeitos secundários (ou indiretos). 

Os municípios afetados são considerados a  Área de Influência Indireta (AII). 

 

7.2 COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO 

 Será realizada uma contextualização do empreendimento sob a ótica da 

legislação que a ele se aplica, seguindo uma escala Federal – Estadual - Municipal.  

 Em consonância com a legislação, será procedida uma análise da viabilidade e 

da compatibilização do projeto em questão com as normas legais vigentes. 

 

7.3 MEIO FÍSICO 

No Diagnóstico Ambiental do Meio Físico são descritos os aspectos climáticos, 

geológicos, geomorfológicos, pedológicos e geotécnicos. 

 

7.3.1 CLIMA 

É preciso ter em conta a importância do clima da área de influência dos 

empreendimentos. Pois todo o dimensionamento de projetos se baseia também nestas 

características. Os totais de precipitação e a época do ano em que ocorre com maior 

intensidade, terá importante influência, inclusive no cronograma das obras, que 

também leva em conta o fator climático para aproveitar ao máximo a época de 

estiagem, uma vez que chuvas fortes, por exemplo, e de curta duração, se escoam 
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rapidamente, o que pode ocasionar eventuais transtornos aos trabalhos de engenharia 

em fase de construção.  

Em resumo, o clima é um dos fatores do meio físico de suma importância em 

todas as fases da implantação e operação de obras de engenharia. 

A metodologia mais utilizada nos levantamentos de clima se baseia 

principalmente nas informações de séries históricas, mapas, tabelas e planilhas obtidas 

de estudos, relatórios e registros das redes de observação e posterior análise dos 

diferentes aspectos que possam intervir no futuro empreendimento, ou mesmo nas 

suas obras.  

 

7.3.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A constituição dos terrenos e os perfis do modelado são outros elementos cujo 

estudo e conhecimento são necessários numa análise de causas e consequências de 

um empreendimento, seja no período construtivo seja em sua operação e também em 

sua manutenção. O relevo, sua classificação, seu perfil geológico e geomorfológico têm 

importância no que se refere aos custos da obra incluindo suas fundações. O 

conhecimento da declividade das encostas para acesso e manutenção também é um 

fator importante. Estas condições são determinantes para a segurança do 

empreendimento, bem como as condições pedológicas de boa resistência também são 

determinantes.  

Em suma, a condição das vertentes, associada aos perfis do relevo, contribuirá 

ainda para o reconhecimento das características de maior ou menor permeabilidade 

das encostas, suas rochas, a maior ou menor permeabilidade de sua decomposição e 

da existência ou não de fissuras ou diáclases, dependendo da penetração da água no 

solo, o que poderá provocar erosões e desmoronamentos em encostas mais íngremes. 

Portanto, estes conhecimentos são fundamentais para que o empreendimento se 

concretize dentro do grau de segurança necessário. 

A metodologia mais utilizada para elaboração das caracterizações da Geologia e 

Geomorfologia da área em questão se identifica, por meio da consulta à Folha de 

Ponta Grossa (SG 22-X-C) do Atlas Geomorfológico do Paraná e do Mapa Geológico 

do Paraná, ambos disponíveis no web site da Mineropar – Minerais do Paraná S.A, 

além de investigações geológicas / geotécnicas (sondagens), definição de fundações e 

dados sobre escavações em campo no local do futuro empreendimento. 
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7.3.3 SOLOS 

O levantamento de solos tem o objetivo de caracterizar os tipos de solos 

encontrados por onde passa a PR 364. Esse tipo de levantamento mostra as 

peculiaridades dos solos encontrados através das suas características, 

comportamentos e aptidão de uso. Esta caracterização permitirá a previsão de medidas 

a serem adotadas, visando à adequação nas etapas de implantação do 

empreendimento. 

Inicialmente, para a identificação dos solos, geralmente são utilizados: mapas de 

levantamento e reconhecimento dos solos da área afetada pelo empreendimento e 

outras fontes disponíveis, como imagens de satélite e trabalhos desenvolvidos na área 

a ser estudada. Posteriormente, pode-se fazer a relação solo/ paisagens, identificando 

e correlacionando a presença de áreas alagadas, tipos de vegetação e relevo, com os 

possíveis tipos de solo para um maior detalhamento dos mesmos. Os solos 

identificados são relacionados e representados pelos grandes grupos de maior 

ocorrência, porém, as associações com os demais grupos de solos menos 

representativos (e eventuais) podem ser abordadas em texto descritivo.  

Os solos encontrados também são correlacionados com a classificação do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que vem sendo utilizada a partir de 1999, 

em substituição ao sistema antigo baseado no sistema americano Soil Taxonomy e 

outros. Este sistema brasileiro foi desenvolvido a partir da década de 70 pelo Centro 

Nacional de Pesquisa do Solo, Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do 

Solo e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (CNPS/SNLCS/EMBRAPA).  

 

7.4 MEIO BIÓTICO 

O diagnóstico do meio biótico tem como objetivo identificar as diferentes 

fragilidades bióticas (flora e fauna) existentes ao longo das áreas de influência do 

empreendimento e analisar as possíveis interferências resultantes da implantação do 

mesmo. A identificação destes atributos permite qualificar e quantificar os impactos 

sobre a biota e propor, de forma adequada, as medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias.  
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7.4.1 FLORA 

A vegetação, considerada sob o enfoque estrutural e florístico, constitui um 

elemento ambiental relevante por desempenhar uma importante função na 

conservação dos solos e dos recursos hídricos e, ao mesmo tempo, constituir o 

principal fator de regulação da biodiversidade das comunidades animais, estruturando 

seus habitats e integrando sua cadeia alimentar. 

O seu diagnóstico tem como objetivo caracterizar as tipologias vegetais 

identificadas nas áreas de influência do empreendimento, a partir de uma avaliação de 

seu estado de conservação, a fim de identificar e quantificar os possíveis impactos 

ambientais causados pelo empreendimento. 

No caso da implantação desta rodovia em faixa já consolidada, intervenções 

diretas ocorrerão em locais bastante restritos e alterados, no entanto, poderão afetar, 

de forma indireta, a manutenção do equilíbrio biológico ao longo das áreas afetadas, 

requerendo um diagnóstico detalhado ao longo de suas áreas de influência. 

Os estudos envolvidos na realização deste diagnóstico serão divididos em duas 

etapas, a saber: planejamento e execução. 

Durante a etapa de planejamento, após consulta bibliográfica da flora regional, 

todos os fragmentos florestais localizados na nas áreas de influência do 

empreendimento serão identificados. Após a identificação destas áreas será feita uma 

análise da cobertura vegetal de cada um destes fragmentos, a fim de se avaliar, em 

caráter preliminar, o estado de conservação ambiental. Esta avaliação será feita 

mediante análise da textura e cor dos fragmentos, por meio de imagens captadas por 

aerolevantamentos. Após esta análise serão selecionados os fragmentos mais 

conservados, inclusive aqueles localizados em áreas de preservação permanentes 

(APP). Estas áreas serão mapeadas, sendo obtidas suas coordenadas UTM e seus 

respectivos acessos rodoviários. 

Durante os trabalhos de campo todos os fragmentos selecionados na etapa de 

planejamento serão vistoriados, efetuando-se o registro fotográfico detalhado das 

espécies dominantes nestes fragmentos. A análise da vegetação será efetuada com 

ênfase na existência de exemplares da flora ameaçada de extinção, imune ao corte, 

rara ou endêmica. 
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7.4.2 FAUNA 

A conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios deste 

século, em função do elevado nível de perturbações antrópicas dos ecossistemas 

naturais. Uma das principais consequências dessas perturbações é a fragmentação de 

ecossistemas naturais. 

Na Floresta Ombrófila Mista, tipo de vegetação predominante na área em 

estudo, a maior parte dos remanescentes florestais, especialmente em paisagens 

intensamente cultivadas, encontra-se na forma de pequenos fragmentos, altamente 

perturbados, isolados, pouco conhecidos e pouco protegidos. 

Atualmente, a maior parte da porção territorial dos municípios abrangidos por 

este empreendimento encontra-se ocupada por áreas cultivadas. Infelizmente o cultivo 

de monoculturas tem sido responsável pelo desmatamento, e consequentemente, a 

quase extinção de diversas espécies da fauna silvestre. 

A metodologia a ser utilizada para a caracterização da fauna consiste em 

analisar a fauna existente nos remanescentes florestais detectados na fase de 

caracterização da flora. Após consulta bibliográfica à fauna regional, serão feitas 

campanhas de campo a fim de se observar os aspectos da vegetação, enfocando 

possíveis habitats de espécies da fauna regional; analisar a fauna e os habitats 

existentes, com ênfase na existência de exemplares da fauna ameaçada de extinção, 

rara ou endêmica; identificar espécies de aves ocorrentes; observar e identificar ninhos 

de animais. 

 

7.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

Para a caracterização socioeconômica da área de estudo serão consideradas as 

principais interferências do empreendimento no trecho citado e a sua repercussão nas 

áreas de influência, tendo como parâmetro predominante a extensão da rodovia, uma 

vez que o empreendimento é de natureza linear. 

A metodologia de pesquisa e análise das informações relativas aos aspectos 

socioeconômicos será definida de forma a compreender as principais alterações e 

impactos que poderão sofrer a população e as localidades que estão nas proximidades 

da área construtiva do empreendimento. 

Sendo assim, a pesquisa visa obter o máximo de informações socioeconômicas 

e culturais a respeito da população localizada na Área de Influência Indireta. 
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Tal estudo procura privilegiar as variáveis que melhor representam as 

singularidades existentes da organização do espaço, da economia e da população. 

Serão consideradas as relações construídas historicamente com o espaço e 

seus usos atuais e as relações socioeconômicas e culturais que se organizam em 

função desse espaço. 

Considerar-se-á ainda aspectos da realidade atual dos 3 municípios envolvidos 

na Área de Influência Indireta destacando-se os detalhes específicos das comunidades 

que estão sob as áreas de influência do empreendimento. 

 

7.6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Na identificação dos impactos ambientais será considerado como ponto de 

partida, o conhecimento acumulado e amplamente difundido sobre as consequências 

ambientais relativas à implantação, ampliação e operação deste tipo de 

empreendimento. 

Na identificação dos impactos sociais e econômicos será considerado, 

inicialmente, o grau de antropização da região, tendo como partida tratar-se da 

implantação de uma rodovia já incorporada às estruturas existentes na região. 

A análise dos impactos ambientais (AIA) será fundamentada na técnica da 

matriz de impactos, na qual se correlacionam as ações do empreendimento 

consideradas relevantes para a causa de possíveis impactos com os fatores ambientais 

passíveis de sofrer alguma modificação em decorrência do empreendimento. 

A técnica básica consiste na descrição, de forma direta, dos efeitos causados 

pelas ações geradoras de impactos, que são as ações básicas do empreendimento, 

sobre os diferentes fatores ou atributos ambientais do ambiente referencial do projeto. 

Estabelecem-se as correlações entre as ações necessárias à sua implantação e 

os fatores ambientais considerados relevantes. Estas correlações materializam-se na 

matriz de impactos, onde se detectam os possíveis impactos. 

Na sequencia, descrevem-se os impactos detectados de forma sistemática, que 

são apresentados em listagens organizadas em função das ações geradoras de 

impactos, com indicações de suas qualificações em termos de significância, 

adversidade, reversibilidade, temporalidade, espacialização e possibilidades de 

mitigação ou controle. 

Cada impacto receberá as seguintes qualificações: 
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- Fase do Empreendimento – Implantação ou operação; 

- Natureza – Positivo ou negativo; 

- Forma de incidência – direta ou indireta; 

- Abrangência – local, regional; 

- Temporalidade – Temporário, permanente; 

- Reversibilidade – Reversível ou irreversível; 

- Magnitude – Alta, média ou baixa (grau de incidência de um impacto 

sobre o fator ambiental, em relação ao universo desse fator ambiental); 

- Importância – Alta, média, baixa (grau de interferência do impacto 

ambiental sobre diferentes fatores ambientais). 

Além das medidas mitigadoras de caráter preventivo, corretivo e compensatório, 

serão propostos programas ambientais com o objetivo de verificar e minimizar os 

efeitos das atividades propostas no meio ambiente, conforme indicado no Edital 

Concorrência nº 55/2011- DER.  
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8. ESTUDOS AMBIENTAIS 

  



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  87 

8 ESTUDOS AMBIENTAIS 

Neste item serão descritas as características ambientais da área em estudo, 

abrangendo o meio físico, biótico e socioeconômico. Além disso, neste item também 

serão descritos os impactos ambientais causados pela execução do projeto nas fases 

inicial, implantação e operação, bem como as medidas mitigadoras. 

 

8.1 MEIO FÍSICO 

8.1.1 CLIMA 

As alterações climáticas podem provocar mudanças na quantidade de 

evapotranspiração, precipitação, escoamento subterrâneo e drenagem natural. 

A temperatura, por exemplo, está relacionada com a urbanização (MOTA, 1999), 

podendo aumentar ou diminuir a evapotranspiração, provocar ou restringir chuvas 

(contribuindo para as inundações, alagamentos ou secas) e alterar a drenagem. As 

áreas pavimentadas, intensamente presentes nas áreas urbanas, absorvem mais calor, 

aumentando a temperatura, o que também pode ser relacionado a atividades normais 

no meio urbano. Além disso, com a intensificação do escoamento da água, o solo seca 

mais rapidamente, diminuindo o processo de evaporação, provocando o efeito de 

resfriamento da superfície da Terra. A ausência de vegetação também contribui para a 

elevação da temperatura e consequente diminuição da umidade relativa do ar. 

As áreas urbanas tendem a alterar as condições de insolação, criando áreas de 

sombras ou de recepção excessiva de raios solares (aliada à retirada de vegetação), 

que podem contribuir para alterar o ciclo natural dos recursos hídricos, tratando 

principalmente da drenagem e evapotranspiração. 

A velocidade dos ventos é, geralmente, menor nas cidades, em consequência 

das barreiras criadas por edificações. As camadas atmosféricas, com suas possíveis 

inversões, são fatores importantes que estão diretamente relacionados com a 

dispersão dos poluentes atmosféricos, bem como com a evapotranspiração. 

 

8.1.2 CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA 

O trecho da Rodovia PR 364 a ser pavimentado localiza-se nos municípios de 

São Mateus do Sul, Rebouças e Irati. Estes municípios, na porção estudada, 
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encontram-se inseridos na bacia do rio Iguaçu, mais especificamente na região do 

Médio-Iguaçu (FIGURAS 28 e 29).  
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Figura 28 - Localização dos municípios em relação às bacias hidrográficas. 

Fonte: IAP – SGA, 2013. 
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Figura 29 - Principais rios dos municípios abrangidos. 

Fonte: IAP-SGA, 2013. 
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A Figura 30 mostra a classificação climática segundo Köppen para o estado do 

Paraná. Nos municípios de São Mateus do Sul, Rebouças e Irati, no perímetro 

estudado, o clima é classificado como Cfb. 

 
Figura 30 - Classificação climática para o estado do Paraná. 

Fonte: IAPAR, 2013. 

 

O clima Cfb é caracterizado como clima temperado, com verão ameno, chuvas 

uniformemente distribuídas, sem estação seca e a temperatura média do mês mais 

quente não chega a 22ºC, com precipitação de 1.100 a 2.000 mm, geadas severas e 

frequentes, num período médio de ocorrência de 10 a 25 dias anualmente (EMBRAPA, 

2013). 

A precipitação média anual na área onde se encontram inseridos os municípios 

atingidos pelo projeto varia de 1400 mm a 1800 mm (Figura 31). 
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Figura 31 - Precipitação Média para o estado do Paraná. 

Fonte: IAPAR, 2013. 

 

A Figura 32 e a Figura 33 mostram a temperatura média anual e umidade 

relativa do ar. A temperatura média anual na região estudada varia entre 17º C e 18º C, 

enquanto a umidade relativa do ar anual encontra-se entre 70% e 85%. 

 

 
Figura 32 - Umidade Relativa anual para o 

estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2013. 

 

 
Figura 33 - Temperatura média anual para o 

estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2013 
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8.1.2.1 Temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação, 

evaporação e insolação. 

Os valores máximos, mínimos e médios de temperatura, bem como a umidade 

relativa do ar, direção e velocidade do vento, evaporação e insolação são apresentados 

na Tabela 2 e Tabela 3. Estas tabelas foram disponibilizadas pelo IAPAR, o qual possui 

as Estações Meteorológicas mais próximas da área de estudo nos municípios de 

Fernandes Pinheiro e Lapa. 

As tabelas apresentam as médias mensais das temperaturas máximas e 

mínimas, além das máximas e médias absolutas e média anual; precipitação máxima 

em 24h; evaporação e insolação. 

De acordo com a Tabela 2, a temperatura média da máxima anual no período de 

1963 a 2012, detectada na estação do município de Fernandes Pinheiro é de 24 ºC, já 

a máxima absoluta foi de 35,6 ºC em janeiro de 2006. A temperatura média mínima da 

região é de 12,9 ºC, sendo a mínima absoluta igual a -5,7 ºC em julho de 1975. A 

temperatura média é de 17,5 ºC. 

A umidade relativa do ar média é de 80,3%, enquanto a evaporação total no ano 

é de 711 mm, e a insolação total anual é de 1948 horas. 

De acordo com a Tabela 3 a temperatura média máxima no trecho da área de 

estudo próximo a Lapa é de 23,1 ºC, já a máxima absoluta foi de 34,8 ºC em janeiro de 

2006. A temperatura média mínima da região é de 13,2 ºC, sendo a mínima absoluta 

igua a – 4,5 ºC em julho de 2000. A temperatura média é de 17 ºC. 

A umidade relativa do ar média é de 81,9%, enquanto a direção predominante 

do vento é leste e em alguns casos nordeste, com velocidade média de 2,7 m/s.  

A evaporação total no ano é de 749 mm, enquanto a insolação total anual é de 

2029 horas. 
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Tabela 2 - Dados referentes à temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação, 
evaporação e insolação na região de Fernandes Pinheiro. 

 
Fonte: IAPAR, 2013. 

 

Tabela 3 - Dados referentes à temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação, 
evaporação e insolação na região Lapa. 

 
Fonte: IAPAR, 2013. 

8.1.2.2 Chuvas 

Neste item são apresentados dados de precipitação relativos às diferentes 

estações pluviométricas localizadas nos municípios abrangidos pelo projeto. 

Os dados mensais de precipitação foram fornecidos pelo Instituto de Águas do 

Paraná, referentes às estações pluviométricas Gonçalves Júnior (2550029) no período 

de janeiro/1976 a agosto/2013 – município de Irati; Estações Turvo (2550035) e 

Rebouças (2550038), no período de janeiro/1976 a agosto/2013 – município de 

Rebouças e Estações Fluviópolis (2650006), Divisa (2650005) e Pontilhão do rio 

Potinga (2550017) no município de São Mateus do Sul. 

Os dados de vazão foram fornecidos pelo Instituto de Águas do Paraná e são 

apresentados apenas para o município de São Mateus do Sul devido ao fato de ser o 

único município com estações fluviométricas ativas, com séries históricas 

U.REL EVAPOR. INSOL.

 Média Média Máxima  Mín  Média Média  Máxima  Dias Total Total

MES Máxima Mínima Abs Ano Abs Ano Comp % Total 24h Ano chuva mm horas

JAN 27,4 16,7 35,6 2006 8,8 65 21,1 82 180,7 145,5 95 16 67,8 169,7

FEV 27,5 17 34,8 2010 8,8 87 21,1 82 146,2 87 89 14 54,6 158,7

MAR 26,6 15,9 35,5 2005 4,2 76 20,2 82 134,8 119,4 83 12 58,9 170,8

ABR 24,2 13,5 32,1 2007 0,1 71 17,8 82 105,4 110,5 2010 9 50,7 159,7

MAI 21 10,3 29,1 66 -0,8 79/07 14,8 83 120,3 134,6 87 9 45,6 157,3

JUN 19,7 8,9 29 2012 -4,5 67 13,4 83 118,3 101,7 91 10 42,7 145,8

JUL 19,8 8,4 28,2 2006 -5,7 75 13,3 81 112,7 112,6 65 9 51,2 161,4

AGO 21,7 9,5 32,2 94 -2,9 91 14,7 77 84,3 118,8 2011 8 66,9 176,3

SET 22,3 11 33,6 88/11 -2,5 72 15,8 78 141,9 114,4 79 11 64 147,3

OUT 24,2 13,1 33,3 87/12 2,6 65 17,8 79 168,1 85,2 65 13 64 158,4

NOV 26 14,4 36,6 85 3 70 19,4 77 127 91,8 2002 11 73,2 178,6

DEZ 27 15,8 34 2006 5,5 71 20,5 79 156,5 145,6 86 14 71,3 164,5

ANO 24 12,9 36,6  -5,7  17,5 80,3 1596 145,6  137 711 1948

     PRECIPITACAO             TEMPERATURA DO AR (.c)          

ESTAÇÃO FERNANDES PINHEIRO / CÓDIGO: 02550025 /LAT:25°27' S / LONG: 50°35' W /ALT: 893 m - PERÍODO: 1963/2012.

U.REL EVAPORAÇÃO INSOLAÇÃO

dias de

chuva

JAN 20,7 26,6 17 34,8 2006 9 94 85 E 2,7 207,1 105,8 2003 17 67,6 167,7

FEV 20,6 26,6 17,1 33,2 2010 10,5 2005 84 E 2,5 172,7 82 96 15 55,8 160,4

MAR 19,8 25,8 16,2 32,6 2005 5,8 98 84 E 2,4 138,2 82,8 2010 13 60,5 182,2

ABR 17,8 23,8 14,1 30,6 2005 0,6 99 83 E 2,4 100,1 78,1 98 9 56,3 171,4

MAI 14,3 20,2 10,5 28,7 95 -1,8 2007 84 NE 2,3 93,7 121,6 92 9 49,5 166,2

JUN 13,3 19,3 9,5 26,9 91 -3,8 94 84 NE 2,4 106,7 98 91 10 49,4 157,6

JUL 12,8 19 8,7 27,8 95 -4,5 2000 82 NE 2,6 120,4 88,2 95 10 54,8 172,6

AGO 14,2 20,9 9,7 31,5 99 -3,9 91 78 NE 2,7 91,9 88,4 2011 8 71,9 191,6

SET 15,1 21 11,2 32,7 94 -1,6 2006 80 E 3,1 160,2 87,8 2009 12 64,7 143,1

OUT 17,1 22,9 13,3 32,5 2002 4,5 99 82 E 3 170 88,9 2005 14 61,9 147,5

NOV 18,6 25 14,6 33,5 90 5,2 2006 78 E 3,1 114,6 70,5 94 12 77 182

DEZ 20 26,2 16 33,7 2008 6,5 2008 79 E 3 148,5 66,8 2007 13 80,1 186,4

ANO 17 23,1 13,2 81,9 1624 142 749 2029

máxima 

24h ano total (mm) total (horas)

mínima 

absol. ano

média 

(%)

direção 

pred.

veloc. 

(m/s) totalMÊS média

média 

máxima

média 

mínima

máxima 

absol. ano

EST.: Lapa / CÓD.: 02549091 / LAT.: 25
o
47´S / LONG.: 49

o
46´W / ALT.: 910m PERÍODO: 1989 - 2011

TEMPERATURA DO AR (
o
C) VENTO PRECIPITAÇÃO (mm)
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representativas, na bacia do rio Iguaçu, região do Médio Iguaçu. No município de Irati 

há apenas uma estação (Estação Irati) com dados de vazão poucos representativos, de 

19/01/1973 a 12/08/1975. Além disso, esta estação encontrava-se na bacia do rio 

Tibagi. O mesmo ocorre para o município de Rebouças, o qual possuía duas estações 

fluviométricas na bacia do rio Iguaçu, atualmente desativadas. As séries históricas 

destas estações informam dados de vazão de 4,5 anos, considerados pouco 

representativos. 

As estações fluviométricas do município de São Mateus do Sul aqui estudadas 

são: Fluviópolis (65220000), São Mateus do Sul (65060000) e Pontilhão (65208000). 

A localização das estações pluviométricas e fluviométricas encontram-se nas 

Figuras 34 e 35. 
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Figura 34 - Localização das estações pluviométricas. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Figura 35 - Localização das estações fluviométricas. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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A Estação Pluviométrica Divisa localiza-se na divisa dos municípios de São 

Mateus do Sul e Três Barras (SC). O gráfico apresentado na Figura 36 apresenta as 

precipitações mensais para esta estação do ano de 1966 a 2011. 
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Figura 36 - Precipitações mensais - Estação Divisa (1966 a 2011) 
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Com base no gráfico da Figura 36, nota-se que a precipitação medida nesta 

estação dificilmente ultrapassa 300 mm, no entanto, há registros de valores superiores 

em dezembro/1970, com registro de 487,2 mm; julho/1983, com registro de 536,2 mm; 

janeiro/1990, com registro de 466,9 mm e setembro/2009, com registro de 419,2 mm. A 

maior precipitação já registrada nesta estação foi em julho de 1983 (536,2 mm). 

Na Figura 37 encontra-se o gráfico com as precipitações máximas, médias e 

mínimas já registradas nesta estação no período de 1966 a 2011. 

 

 
Figura 37 - Precipitação máxima, média e mínima - Estação Divisa. 

Fonte: Concresolo, 2013 – elaborado a partir dos dados do Instituto de Águas do Paraná, 2013. 
 

Com exceção do mês de julho que apresentou precipitação máxima de 536,2 

mm no ano de 1983, observa-se que o trimestre mais chuvoso é dezembro, janeiro e 

fevereiro, enquanto as precipitações mínimas ocorrem nos meses de abril a agosto.  

A Estação Pluviométrica Fluviópolis localiza-se no município de São Mateus do 

Sul. A série histórica de precipitação mensal para os anos de 1966 a 2013 encontra-se 

representada no gráfico da Figura 38. 
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Figura 38 - Precipitações mensais - Estação Fluviópolis (1966 a 2013) 
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De acordo com o gráfico da Figura 38, a maior precipitação já registrada nesta 

estação foi de 744,5 mm em maio de 1992, seguida de janeiro/1990, com registro de 

721,9 mm; julho/1990, com registro de 582,3 mm e julho de 1983, com registro de 

529,8 mm. Comumente, com base nos dados do referido gráfico, as precipitações 

registradas nesta estação, com algumas exceções, não ultrapassam 300 mm. 

O valor médio mensal das precipitações, bem como os valores máximos e 

mínimos mensais registrados nesta estação no período estudado, são apresentados na 

Figura 39. 

 
Figura 39 - Precipitações máximas, médias e mínimas - ERstação Fluviópolis (1966 a 2013). 

Fonte: Concresolo, 2013 – elaborado a partir dos dados do Instituto de Águas do Paraná, 2013. 

 

Tomando-se como base os valores médios mensais de precipitação nesta 

estação conclui-se que os meses mais chuvosos são dezembro, janeiro e fevereiro, e a 

precipitação média nestes meses não ultrapassa 200 mm. 

A precipitação mensal no período de 1975 a 2013 para a Estação Pontilhão do 

rio Potinga, no município de São Mateus do Sul, está ilustrada na Figura 40. 
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Figura 40 - Precipitações mensais - Estação Pontilhão do rio Potinga (1975 a 2013) 
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Avaliando-se o gráfico apresentado na Figura 40 nota-se que o padrão de 

precipitações nesta estação fica entre 100 e 300 mm, sendo que este valor de 300 mm 

é ultrapassado em alguns períodos. A máxima precipitação já registrada nesta estação 

foi de 760,4 mm em agosto de 1991. No ano de 1990 (janeiro) foi registrada uma altura 

de 729,3 mm, enquanto em julho de 1983 uma altura de 574 mm foi registrada. Outras 

extrapolações ocorreram em maio de 1992 (489,6 mm), setembro de 2009 (419,4 mm) 

e dezembro de 1980 (416,8 mm). 

No gráfico da Figura 41 estão as precipitações máximas, médias e mínimas 

registradas nesta estação entre 1975 e 2013. 

 

 

Figura 41 - Precipitações máximas, médias e mínimas - Estação Pontilhão do rio Potinga (1975 a 2013). 
Fonte: Concresolo, 2013 – elaborado a partir dos dados do Instituto de Águas do Paraná, 2013. 

 

A Figura 36 mostra que as maiores precipitações médias ocorrem nos meses de 

outubro a fevereiro com registros variando entre 137,7 mm e 175,5 mm, caracterizando 

estes como os meses mais chuvosos, com destaque para os meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro. Os meses mais secos vão de abril até agosto, sendo que nestes 

meses já foram registradas precipitações mínimas de 0,0 mm. 

Na Figura 42 estão representadas as precipitações mensais para a Estação 

Rebouças, no município de Rebouças, para o período de 1976 a 2013. 
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Figura 42 - Precipitações mensais - Estação Rebouças (1976 a 2013) 
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De com o gráfico da Figura 42, as precipitações mensais, normalmente não 

ultrapassam os 400 mm, e em poucos casos ultrapassam 350 mm. As alturas máximas 

registradas nesta estação foram de 475,6 mm em julho de 1983, seguida de 441,2 mm 

em maio de 1987, 437 mm em maio de 1992 e 403 mm em outubro de 1997. 

O gráfico apresentado na Figura 43 mostra que as médias mensais registradas 

nesta estação no período estudado não ultrapassam 180 mm, sendo que as maiores 

médias ocorrem nos meses de outubro a fevereiro, sendo os meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro os mais chuvosos. As menores médias ocorrem nos meses de abril 

a agosto. As mínimas registradas nesta estação ocorrem nos meses de abril a 

setembro. 

 
Figura 43 - Médias, máximas e mínimas - Estação Rebouças (1976 a 2013). 

Fonte: Concresolo, 2013 – elaborado a partir dos dados do Instituto de Águas do Paraná, 2013. 

 

O gráfico representando a série histórica para a Estação Turvo no município de 

Rebouças encontra-se na Figura 44. Os dados referem-se ao período de 1976 a 2013. 
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Figura 44 - Precipitações mensais - Estação Turvo (1976 a 2013) 
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A Figura 44 mostra que a precipitação máxima registrada nesta estação foi de 

506,6 mm em julho de 1983. Outros valores acima da precipitação média mensal que é 

de aproximadamente 131 mm foram registrados nos anos de 1992 (473,5 mm), 1982 

(426,2 mm) e 1987 (412,9 mm). O gráfico da Figura 45 apresenta as precipitações 

máximas, mínimas e médias registradas na Estação Turvo. 

 
Figura 45 - Médias, máximas e mínimas - Estação Turvo (1976 a 2013). 

Fonte: Concresolo, 2013 – elaborado a partir dos dados do Instituto de Águas do Paraná, 2013. 

 

De acordo com a Figura 45 pode-se concluir que a precipitação média na região 

onde encontra-se esta estação não ultrapassa 180 mm. As maiores precipitações 

médias mensais ocorrem nos meses de outubro a fevereiro, enquanto as mínimas 

ocorrem nos meses de abril a agosto, sendo que nestes meses a precipitação mínima 

chega a 0,0 mm. O período mais chuvoso ocorre nos meses de dezembro a fevereiro. 

No entanto, as maiores precipitações já registradas nesta estação ocorreram nos 

meses de maio e julho.  

Para avaliar o histórico de precipitações do município de Irati foi obtida a série 

histórica da Estação Gonçalves Júnior no período de 1976 a 2013. O gráfico com as 

precipitações mensais neste período encontra-se na Figura 46. 
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Figura 46 - Precipitações mensais - Estação Gonçalves Júnior (1976 a 2013) 

 

INSERIR GRÁFICO A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  110 

A precipitação máxima registrada nesta estação ocorreu em maio de 1992 e 

atingiu 519,9 mm. Outras alturas acima da média foram registradas em julho de 1983 

(497,5 mm), novembro de 1982 (438,8 mm), abril de 1998 (440,2 mm), janeiro de 1990 

(432,5 mm) e maio de 1987 (435,9 mm). 

Na Figura 47 estão apresentadas as precipitações máximas, médias e mínimas 

mensais registradas na Estação Gonçalves Júnior no período estudado. 

 
Figura 47 - Médias, máximas e mínimas - Estação Gonçalves Júnior (1976 a 2013). 

Fonte: Concresolo, 2013 – elaborado a partir dos dados do Instituto de Águas do Paraná, 2013. 

 

 As maiores médias mensais ocorrem nos meses de outubro a fevereiro, sendo 

que os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os mais chuvosos; enquanto as 

mínimas ocorrem nos meses de abril a agosto. A altura média mensal nesta estação 

não ultrapassa 200 mm e a mínima mensal chega a 0,0 mm. 

 Com base nos dados estudados, conclui-se que os períodos mais chuvosos 

ocorrem nos meses de verão (dezembro a fevereiro), enquanto nos meses de inverno 

são registradas as menores precipitações. Estes dados coincidem com os gráficos 

apresentados pelo IAPAR, que apresentam os meses de dezembro, janeiro e fevereiro 

como o período mais chuvoso e os meses de maio, junho e julho como o trimestre mais 

seco (FIGURAS 48 e 49). Portanto, analisando os dados pluviométricos de todas as 

estações aqui estudadas, conclui-se que o clima nos três municípios apresenta as 

características esperadas do clima Cfb, predominante na região. 
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Figura 48 - Precipitação - Trimestre mais 

chuvoso. 
Fonte: IAPAR, 2013. 

 
Figura 49 - Precipitação - Trimestre mais seco. 

 Fonte: IAPAR, 2013. 

 

 

8.1.2.3 Vazão 

 

A vazão foi analisada para as estações Pontilhão, São Mateus do Sul e 

Fluviópolis, no município de São Mateus do Sul. O Instituto de Águas do Paraná, bem 

como a Agência Nacional de Águas, por meio do website Hidroweb, não dispõe de 

dados de vazão para rios situados nos municípios de Rebouças e Irati. 

Os gráficos apresentados nas Figuras 50 a 52 ilustram as vazões medidas nas 

estações supracitadas no período de 1985 a 2012 (Estação Pontilhão), 1933 a 2012 

(Estação São Mateus do Sul), 1964 a 2013 (Estação Fluviópolis). 
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Figura 50 - Vazão medida na Estação Pontilhão. 
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Figura 51 - Vazão medida na Estação São Mateus do Sul. 
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Figura 52 - Vazão medida na Estação Fluviópolis. 
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A vazão máxima medida na Estação Pontilhão foi de 178,74 m³/s em outubro de 

1998. Em junho de 1992 a vazão máxima medida foi de 169,73 m³/s e 161,78 m³/s em 

abril de 1998. A vazão média nesta estação não ultrapassa 53,00 m³/s (FIGURA 53). 

 
Figura 53 - Vazão média, máxima e mínima - Estação Pontilhão. 

Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 

 

As maiores vazões máximas medidas na Estação São Mateus do Sul ocorrem 

no mês de junho, seguidas dos meses de janeiro, maio, julho e agosto (Figura 54), 

sempre ultrapassando 1000 m³/s. A vazão média nesta estação é de aproximadamente 

110 m³/s. 

 

Figura 54 - Vazão média, máxima e mínima - Estação São Mateus do Sul. 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Na Figura 55 são apresentadas as vazões máxima, média e mínima registradas 

na Estação Fluviópolis. Com base no gráfico da Figura 50 é claro que as vazões 

máximas registradas nesta estação ocorreram nos meses de junho e julho, com valores 

acima de 3000 m³/s. A vazão média registrada nesta estação é de 391,26 m³/s. 

 
Figura 55 - Vazão média, máxima e mínima - Estação Fluviópolis. 

Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
  

 

8.1.3 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Os estudos hidrológicos têm por objetivo avaliar as descargas máximas das 

bacias, ou seja, as suas vazões. 

 Através da caracterização dos regimes climáticos, pluviométricos e do estudo 

das precipitações intensas, serão avaliadas as vazões dos talvegues que interceptam o 

traçado da rodovia em estudo.  

Tais estudos servirão de base para as fases posteriores de projeto, subsidiando 

informações para o projeto de drenagem e para definição dos critérios e parâmetros 

adotados para a determinação das vazões contribuintes a fim de verificar dispositivos 

existentes e dimensionar novas obras. 

Conforme verificado em campo, e confirmado pelos levantamentos topográficos, 

atualmente, o segmento em questão é dotado de sistema de escoamento superficial 

com meios fios, bocas de lobo e redes coletoras em sua porção mais urbanizada, nos 

extremos inicial e final.  

Nesses locais os dispositivos funcionam adequadamente. 
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Ao longo do segmento, em sua porção onde a via não é pavimentada, foram 

identificadas apenas valas a céu aberto, sem revestimento.  

Em alguns pontos verificou-se o afloramento de água, sendo que para a 

pavimentação definitiva deverá ser prevista a implantação de drenos para não 

comprometer a estrutura da rodovia.  

Com relação à macro drenagem, foi identificada a utilização de bueiros tubulares 

e também celulares. 

Foram relatadas ocorrências de insuficiência, apenas no bueiro de transposição 

do Rio Turvo. Porém todas as bacias deverão ser estudas, prevendo-se uma expansão 

urbana na região, e deverá ser verificado se essas estruturas se manterão suficientes 

no futuro. 

O prosseguimento dos Estudos Hidrológicos será feito em conformidade com o 

preconizado nas instruções do DNIT (IS-203). 

 

8.1.3.1 Regime Pluviométrico Regional 

 

8.1.3.1.1 Determinação da Intensidade Pluviométrica 

 

Nos municípios que são interceptados pela rodovia em estudo, não existem 

equações de chuvas pré-definidas.  

Para esse estudo serão seguidas as orientações do manual do IPR/DNIT(03), 

quando não existem dados pluviográficos nas proximidades da obra, mas há a 

disponibilidade de pelo menos um posto com no mínimo 10 anos de observações, 

pode-se correlacionar estatisticamente este posto com um posto representativo. Isto se 

torna viável através da obtenção do denominado Fator de Precipitação (FP).  

A cidade mais próxima com equação de chuva definida é a cidade da Lapa, cuja 

equação desenvolvida pelo professor Roberto Fendrich, em 2008, possui a seguinte 

formulação: 

  783,0

100,0

5

90,933




t

xTR
i  

Onde: 

i = intensidade máxima de chuva (mm/h); 

t = duração da precipitação (min); 

TR= tempo de recorrência (anos); 
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Foram localizados três postos pluviométricos próximos à região do projeto, 

conforme mostra a Figura 56 e Tabela 4. 

 
Figura 56 - Localização dos postos pluviométricos. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Tabela 4 - Dados dos postos pluviométricos. 

 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Os dados dos três postos foram tabulados estatisticamente, e foram definidas 

suas precipitações pelo Método de Gumbel. A seguir são apresentados os resultados 

obtidos (Tabelas 5 a 9) 

 
Tabela 5 - Precipitação Máxima Posto São Mateus do Sul (Cód.02550001) 

Método de Gumbel 

Tempo de Recorrência – 

TR (Anos) 

Y= -(LN (-LN(1-(1/T))) K Precipitação máxima de 

1 dia (P1 dia) =  ̅+(K*σ) 

(mm) 

2 0,366513 -0,1580183 75,3 

5 1,499940 0,7888082 97,7 

10 2,250367 1,4156898 112,6 

15 2,673752 1,7693711 121,0 

20 2,970195 2,0170096 126,8 

25 3,198534 2,2077563 131,3 

50 3,901939 2,7953565 145,3 

100 4,600149 3,3786179 159,1 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latitude Longitude E N Início Fim

São Mateus do sul 2550001 -25:52:32 -50:23:22 561.168,15 7.137.945,34 COPEL Águas Paraná 1938 2012

Irati 2550007 -25:28:0 -50:38:0 536.859,54 7.183.316,83 INMET INMET 1938 2004

Rebouças 2550038 -25:37:0 -50:42:0 530.120,26 7.166.722,89 Águas Paraná Águas Paraná 1975 2012

Coord. Geográficas Coord. UTM Dados
Posto Código Responsável Operadora
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Tabela 6 - Preciptação Máxima Posto Irati 

Método de Gumbel 

Tempo de Recorrência – 

TR (Anos) 

Y= -(LN (-LN(1-(1/T))) K Precipitação máxima de 

1 dia (P1 dia) =  ̅+(K*σ) 

(mm) 

2 0,366513 -0,1524240 78,7 

5 1,499940 0,8335260 104,9 

10 2,250367 1,4863108 122,2 

15 2,673752 1,8546064 132,0 

20 2,970195 2,1124775 138,8 

25 3,198534 2,3111060 144,1 

50 3,901939 2,9229862 160,3 

100 4,600149 3,5303484 176,4 

Fonte: Concresolo, 2013. 
 
 

 

 

Tabela 7 - Preciptação Máxima Posto Rebouças 

Método de Gumbel 

Tempo de Recorrência – 

TR (Anos) 

Y= -(LN (-LN(1-(1/T))) K Precipitação máxima de 

1 dia (P1 dia) =  ̅+(K*σ) 

(mm) 

2 0,366513 -0,1524240 83,3 

5 1,499940 0,8335260 113,9 

10 2,250367 1,4863108 134,2 

15 2,673752 1,8546064 145,6 

20 2,970195 2,1124775 153,6 

25 3,198534 2,3111060 159,8 

50 3,901939 2,9229862 178,8 

100 4,600149 3,5303484 197,6 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Tabela 8 - Precipitação Máxima Posto Rebouças 

Método de Gumbel 

Tempo de Recorrência – 

TR (Anos) 

Y= -(LN (-LN(1-(1/T))) K Precipitação máxima de 

1 dia (P1 dia) =  ̅+(K*σ) 

(mm) 

2 0,366513 -0,1524240 83,3 

5 1,499940 0,8335260 113,9 

10 2,250367 1,4863108 134,2 

15 2,673752 1,8546064 145,6 

20 2,970195 2,1124775 153,6 

25 3,198534 2,3111060 159,8 

50 3,901939 2,9229862 178,8 

100 4,600149 3,5303484 197,6 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Analisando os resultados, verifica-se que as maiores precipitações ocorrem na 

região de Rebouças e Irati. Devido a sua localização no meio do segmento em estudo, 

e por compreender as bacias mais importantes do segmento, serão utilizados os dados 

do posto de Rebouças.  

Com a finalidade de obtenção de valores que retratem mais fielmente o volume 

de chuvas da região, foi utilizado o método de Thiessen, através do qual definiu-se a 

área de abrangência de cada posto selecionado aliado a determinação do Fator de 

Precipitação (FP), que correlaciona os postos situados no entorno do trecho, com 

postos associados a equações previamente determinadas. 

Os dados de precipitação, que serão utilizados como referência para as 

equações da Lapa provêm das séries históricas do Posto Lapa, no município da 

Lapa/Pr, código 02549025. 
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Tabela 9 - Precipitação Máxima Posto Lapa. 

Método de Gumbel 

Tempo de Recorrência – 

TR (Anos) 

Y= -(LN (-LN(1-(1/T))) K Precipitação máxima de 

1 dia (P1 dia) =  ̅+(K*σ) 

(mm) 

2 0,366513 -0,1440150 80,1 

5 1,499940 0,8954137 103,8 

10 2,250367 1,5836060 119,5 

15 2,673752 1,9718782 128,3 

20 2,970195 2,2437365 134,5 

25 3,198534 2,4531387 139,2 

50 3,901939 3,0982078 153,9 

100 4,600149 3,7385137 168,5 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 Histogramas 

A seguir são apresentados os histogramas das precipitações totais mensais e 

dias de chuva (Figuras 57 a 60) resultantes da análise dos dados dos postos 

selecionados. 

 
Figura 57- Precipitação mensal média - Posto 

Rebouças. 
                   Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 
Figura 58- Precipitação mensal média - Posto 

Lapa. 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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Figura 59- Dias de chuva - Posto Rebouças. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 
Figura 60 – Dias de chuva - Posto Lapa. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 Estudos Estatísticos 

 

De acordo com o exposto anteriormente, para a obtenção dos Fatores de 

Precipitação (FP) foram efetuadas as correlações entre os postos escolhidos. Esses 

postos possuem séries históricas superiores à 10 anos e foram utilizados apenas os 

dados consistidos. 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados obtidos. 

O Posto 02549025 – Rebouças (Rebouças/Pr) possui 37 anos de observação de 

dados de precipitação não consistidos. 
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Tabela 10 - Precipitação Máxima Diária Anual (Posto Rebouças - 02549025) 

Ano 
Precipitação Máxima Diária Anual 

(mm) 

Ano Precipitação Máxima Diária Anual 

(mm) 

1975 55,8 1994 57,0 

1976 73,5 1995 107,0 

1977 50,6 1996 93,9 

1978 89,0 1997 92,0 

1979 73,5 1998 82,0 

1980 91,0 1999 75,1 

1981 66,0 2000 104,1 

1982 81,6 2001 69,6 

1983 126,2 2002 100,2 

1984 92,4 2003 137,7 

1985 55,4 2004 90,5 

1986 69,2 2005 102,3 

1987 165,2 2006 47,2 

1988 64,5 2007 99,2 

1989 76,0 2008 74,4 

1990 61,6 2009 85,7 

1991 52,6 2010 146,3 

1992 195,0 2011 102,1 

1993 67,0 2012 73,5 

 

Deste rol de valores foram calculados a média, P=88,1mm, e o desvio padrão, 

=31,9 mm, necessários para a obtenção das precipitações médias de 1 dia, para os 

diversos tempos de recorrência. Foi utilizado o método de Chow-Gumbel. As 

precipitações máximas obtidas são apresentadas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Cálculo das Precipitações Máximas (Posto Rebouças - 02550038) 

Método de Gumbel 

Tempo de Recorrência – 

TR (Anos) 

Y= -(LN (-LN(1-(1/T))) K Precipitação máxima de 

1 dia (P1 dia) =  ̅+(K*σ) 

(mm) 

2 0,366513 -0,1524240 83,3 

5 1,499940 0,8335260 113,9 

10 2,250367 1,4863108 134,2 

15 2,673752 1,8546064 145,6 

20 2,970195 2,1124775 153,6 

25 3,198534 2,3111060 159,8 

50 3,901939 2,9229862 178,8 

100 4,600149 3,5303484 197,6 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Utilizando-se a precipitação resultante para o tempo de recorrência de 25 anos, 

determinou-se o fator de precipitação a ser utilizado na correlação entre os postos 

(TABELA 12).  

 

Tabela 12 - Correlação Posto Rebouças - 02550038 e o Posto Lapa (Cód. 025449025) 

Posto Rebouças 

(cód. 02550038) 

Posto Lapa 

(Cód. 02549025) 

P24h = 159,78mm 

 

P24h = 139,24mm 

FP = 1,15 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 Determinação da curva de Intensidade-Duração-Frequência 

Foram efetuadas as correlações entre os postos selecionados, através do fator 

de preciptação encontrado, resultando na tabela de Intensidades pluviométricas para o 

Posto de Rebouças, que será utilizado no presente estudo. 

Na Tabela 13 são apresentados os valores de intensidade pluviométrica, para os 

diversos tempos de recorrência, resultantes da aplicação das equações e correlações 

devidas. O gráfico da intensidade pluviométrica para o Posto Rebouças encontra-se na 

Figura 61. 
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Tabela 13 - Intensidade Pluviométrica Posto Rebouças com a Utilização da Equação da Lapa 

Intensidade Pluviométrica (mm/min) 
Utilizando o Fator de Precipitação = 1,15 

Duração (min) Tempo de Recorrência (anos) 
 10 15 25 50 100 

5 3,714 3,868 4,070 4,363 4,676 
10 2,704 2,816 2,963 3,176 3,404 
15 2,158 2,248 2,366 2,535 2,717 
20 1,812 1,887 1,986 2,129 2,282 
25 1,571 1,636 1,722 1,846 1,978 
30 1,393 1,450 1,526 1,636 1,753 
35 1,254 1,306 1,375 1,473 1,579 
40 1,144 1,191 1,254 1,344 1,440 
45 1,053 1,097 1,154 1,237 1,326 
50 0,978 1,018 1,071 1,148 1,231 
55 0,913 0,951 1,001 1,073 1,150 
60 0,858 0,893 0,940 1,007 1,080 
65 0,809 0,843 0,887 0,951 1,019 
70 0,767 0,799 0,840 0,901 0,965 
75 0,729 0,759 0,799 0,856 0,918 
80 0,695 0,724 0,762 0,817 0,875 
85 0,665 0,692 0,729 0,781 0,837 
90 0,637 0,664 0,698 0,748 0,802 
95 0,612 0,637 0,671 0,719 0,771 

100 0,589 0,614 0,646 0,692 0,742 
105 0,568 0,592 0,623 0,667 0,715 
110 0,549 0,571 0,601 0,644 0,691 
115 0,531 0,553 0,582 0,623 0,668 
120 0,514 0,535 0,563 0,604 0,647 
125 0,498 0,519 0,546 0,585 0,628 
130 0,484 0,504 0,530 0,568 0,609 
135 0,470 0,490 0,515 0,552 0,592 
140 0,458 0,477 0,502 0,538 0,576 
145 0,446 0,464 0,488 0,523 0,561 
150 0,434 0,452 0,476 0,510 0,547 
180 0,378 0,394 0,414 0,444 0,476 
240 0,303 0,316 0,333 0,356 0,382 
480 0,178 0,185 0,195 0,209 0,224 
840 0,115 0,120 0,126 0,135 0,145 

1440 0,076 0,079 0,083 0,089 0,095 
2880 0,044 0,046 0,048 0,052 0,055 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Figura 61 - Intensidade Pluviométrica - Posto Rebouças com a utilização da equação da Lapa. 

 

8.1.3.2 Critérios e Parâmetros para Determinação das Vazões: 

 

 Coleta dos Dados Cartográficos e Topográficos  

A determinação das características das bacias hidrográficas tais como área, 

declividade, cobertura vegetal, condições geológicas, etc., foi embasada nos seguintes 

documentos: 

Cartas topográficas, em escala 1:50.000 (IBGE, 1972):  

 * Irati - Mi-2839/4- Folha: SG.22-X-C-I-4 

 * Rebouças - Mi-2854/2 - Folha: SG.22-X-C-IV-2   

 * São João Do Triunfo - Mi-2855/1- Folha: SG.22-X-C-V-1 

 * Rio Claro Do Sul - Mi-2854/4- Folha: SG-22-X-C-IV-4 

 * São Mateus Do Sul - Mi-2855/3- Folha: SG-22-X-C-V-3   
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 Tempo de Recorrência 

No cálculo das enchentes de projeto, serão considerados os tempos de 

recorrência apresentados na Tabela 14: 

Tabela 14 - Tempos de recorrência considerados para o cálculo de enchentes. 

DISPOSITIVOS TEMPO DE RECORRÊNCIA 

Drenagem superficial e subsuperficial 10 anos 

Obras de Arte Correntes 

Bueiros tubulares 25 anos 

Bueiros Celulares área rural 50 anos 

Bueiros Celulares área urbana 100 anos 

Obras de Arte Especiais 100 anos 

Fonte: DNIT (IS-203), 2013. 

 Tempo de Concentração 

O tempo de concentração da bacia foi calculado pela fórmula de Kirpich para 

bacias menores ou iguais a 100 ha e Kirpich Modificada no caso de bacias maiores que 

100 ha, recomendada pelo “California Highways and Public Roads” expressa por: 

385,0
3

57 









H

L
tc   ou  

385,0
3

2,85 









H

L
tc  

Onde:  

  tc = tempo de concentração (min); 

  L = comprimento do talvegue (km); 

  H = desnível (m). 

Para obras de drenagem superficial será adotado o tempo de concentração igual 

a 5 minutos, e para as Obras de Arte Correntes, o tempo de 10 minutos como mínimo.  

 

 Intensidade Pluviométrica 

Os valores de intensidade pluviométrica para determinação das descargas de 

projeto serão obtidos conforme descrito no item Regime Pluviométrico Regional, 

Determinação da Intensidade Pluviométrica.  
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 Coeficiente de Deflúvio 

O coeficiente de deflúvio é definido em função da impermeabilização da área 

das bacias em estudo. Serão definidos valores em função da urbanização, atual e 

ocupação futura, para cada bacia em estudo.  

 Vazões de Projeto 

As vazões de projeto serão dimensionadas por diferentes métodos, conforme a 

área da bacia de contribuição, conforme indicado na Tabela 15: 

Tabela 15 - Vazões de projeto. 

Área da Bacia Método 

Área < 4 km² Racional 

4km² < Área  < 10 km² Racional corrigido 

> 10 km² Hidrograma Triangular 

 Estatísticos 

Fonte: DNIT (IS-203), 2013. 

 

 Método Racional 

É um método largamente utilizado, representado pela seguinte expressão : 

6

AiC
Q


  

onde: 

Q = vazão, em m³/s; 

C = coeficiente de escoamento superficial; 

i  = intensidade de precipitação, em mm/min; 

A = área da bacia contribuinte, em ha. 

 

 Método Racional Corrigido 

É um método utilizado para corrigir distorções do Método Racional, para bacias 

maiores, representado pela seguinte expressão : 

1,0

6


 xA

AiC
Q  

onde: 
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Q = vazão, em m³/s; 

C = coeficiente de escoamento superficial; 

i  = intensidade de precipitação, em mm/min; 

A = área da bacia contribuinte, em ha. 

A-0,1 = fator de correção da bacia, em ha. 

 

 Método do U. S. Soil Conservation Service – Hidrograma Unitário 

 

Este método, desenvolvido pelo U.S. Soil Conservation, baseia-se em um 

hidrograma adimensional, para a construção de um hidrograma unitário sintético. 

a) Parâmetros do Hidrograma Unitário  

t t 

t 

p r 

b 

t (h) 

q(m³/s) 
t 

 

Sendo: 

qp = vazão máxima do Hidrograma Unitário, em m3/s; 

A = área da bacia contribuinte, em km2 

tp = tempo de pico, em horas 

tc = tempo de concentração, em horas 

t -> qdo. tc  1,0 hora  adotou-se t = 0,167 horas 

qdo. tc > 1,0 hora  t = tc/7,5 horas 

tr = 1,67 tp = tempo de descida, em horas 

tb = 2,67 tp = tempo base, em horas. 

 

 

 

p
p

t

A08,2
q




cp t6,0
2

t
t 
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  b) Precipitação efetiva 

 

A avaliação da precipitação efetiva (Pe), a partir da precipitação total (P), de 

acordo com o método proposto pelo U.S. Soil Conservation Service, é feita em função 

das características do solo, vegetação e utilização das áreas das bacias hidrológicas, 

escolhendo-se um número de curva (N) que as caracterize. 

A condição antecedente de saturação do solo será aquela em que os solos 

normalmente se encontram na estação úmida do ano. 

Na Tabela 16 são apresentados os valores de N utilizados quando da aplicação 

do Método do Hidrograma Unitário, empregado na determinação das vazões de projeto 

para as bacias estudadas, conforme metodologia “Soil Conservation Service”.      
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Tabela 16 - Valores do número de deflúvio (N). 

UTILIZAÇÃO DA TERRA CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE 
TIPOS DE SOLOS DA ÁREA 

A B C D 

Terrenos cultivados 
Com sulcos retilíneos 77 86 91 94 

Em fileiras retas 70 80 87 90 

Plantações regulares 

Em curvas de nível 67 77 73 87 

Terraceado em nível 64 73 79 82 

Em fileiras retas 64 76 84 88 

Plantações de cereais 

Em curvas de nível 62 74 82 85 

Terraceado em nível 60 71 79 82 

Em fileiras retas 62 75 83 87 

Plantações de legumes ou 

campos cultivados 

Em curvas de nível 60 72 81 84 

Terraceado em nível 57 70 78 89 

Pobres 68 79 86 89 

Normais 49 69 79 94 

Boas 39 61 74 80 

Pastagens 

Pobres, em curvas de nível 47 67 81 88 

Normais, em curvas de nível 25 59 75 83 

Boas, em curvas de nível 16 35 70 79 

Campos permanentes 

Normais 30 58 71 78 

Esparsas, de baixa transpiração 45 66 77 83 

Normais 36 60 73 79 

Densas, de alta transpiração 25 55 70 77 

Chácaras 

Estradas de terra 

Normais 59 74 82 86 

Más 72 82 87 89 

De superfície dura 74 84 90 92 

Florestas 

Muito esparsas, baixa transpiração 56 75 86 91 

Esparsas 46 68 78 84 

Densas, alta transpiração 26 52 62 69 

Normais 36 60 70 76 

Superfícies impermeáveis Áreas urbanizadas 100 100 100 100 

Fonte: DNIT (IS-203), 2013. 

Observações:  O solo tipo A é o de mais baixo potencial de deflúvio. Terrenos muito permeáveis, com 

pouco silte e argila. O solo tipo B tem uma capacidade de infiltração acima da média após o 

completo umedecimento. Inclui solos arenosos. O solo tipo C tem uma capacidade de 

infiltração abaixo da média, após a pré-saturação. Contém porcentagem considerável de 

argila e colóide. O solo tipo D é o de mais alto potencial de deflúvio.  Terrenos quase 

impermeáveis junto à superfície. Argiloso. 
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Para o cálculo da precipitação efetiva, as seguintes relações são utilizadas: 

10
1000


N

S    
 
 SP

SP
Pe

8,0'

2,0'
2




  

Onde: 

N = número da curva representativa do complexo solo-vegetação-utilização da 

       área 

S = variável dependente da retenção e infiltração da bacia 

Pe = precipitação efetiva, em polegadas 

P’ = precipitação total, em polegadas 

A precipitação total é retirada das relações de altura-duração-recorrência, para 

períodos de tempo unitário (t). Quando a área da bacia hidrográfica for maior que 25 

km2, a precipitação deverá ser corrigida, utilizando-se a seguinte expressão: 











25
log10,01'

A
PP  

Onde: 

P’ = precipitação total corrigida, em centímetros 

P = precipitação total real, em centímetros 

A = área da bacia hidrográfica, em quilômetros quadrados 

          c) Cálculo das Ordenadas do Hidrograma (qi) 

Para o cálculo das ordenadas do Hidrograma Unitário, procede-se da seguinte 

forma: 

Para ti  tp, emprega-se a equação: 

r

ib

pi
t

tt
qq

)( 
  

e para ti > tp, emprega-se a equação:  

p

ip

i
t

tq
q

.
     

Onde ti = duração da precipitação. 

 

        d) Hidrograma de Projeto 

Conhecidas as precipitações efetivas para cada duração, procede-se ao cálculo 

das vazões de projeto através da “Álgebra dos Hidrogramas”, ou seja, multiplicando-se 

as precipitações efetivas pelas ordenadas do Hidrograma Unitário, retiradas a 

intervalos de tempo iguais ao intervalo unitário considerado. 
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Os valores das descargas do hidrograma de projeto serão dados por: 

 
)1(23121 ...........   nienieieiei qPqPqPqPQ  

 

8.1.3.3 Bacias em Estudo 

 

Na Tabela 17 são apresentados os principais talvegues identificados nas cartas 

topográficas da área em estudo. 
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Tabela 17 - Principais talvegues identificados na área em estudo. 

 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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8.1.4 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

6.1.3.1 Geologia 

 
Figura 62 – Mapa geológico e geomorfológico do Paraná. 

Fonte: Mineropar, 2013. 

O Estado do Paraná apresenta compartimentação geomorfológica onde se 

destacam planaltos escalonados com caimento para oeste-noroeste, separados por 

escarpas que formam verdadeiros degraus topográficos verticalizados. É dividido 

morfologicamente em três Planaltos (Figura 62). Sendo que cada um foi dividido de 

acordo com suas características geológicas. 

O segmento em estudo se situa no Segundo Planalto. O Segundo Planalto 

Paranaense representa o segundo degrau do relevo escalonado do estado, 

localizando-se a oeste do Primeiro Planalto. Estende-se como uma faixa com cerca de 

100 quilômetros de largura média, desde os rios Negro e Iguaçu no limite com Santa 

Catarina, entre Piên e União da Vitória, até o Rio Itararé no limite com São Paulo, na 

região de Sengés e Siqueira Campos. Seus limites naturais são a Escarpa da Serra 

Geral, a oeste e norte, e a Escarpa Devoniana, a leste. O compartimento 

geomorfológico correspondente ao Segundo Planalto Paranaense estende-se para 

nordeste já no Estado de São Paulo, para além do Rio Itararé. 

Na parte leste do Segundo Planalto, no reverso da Escarpa Devoniana, as 

altitudes máximas atingem 1290 metros nas proximidades do município de Tibagi, 

diminuindo até cerca de 511 metros no leito do Rio Tibagi, quando este atravessa a 

Escarpa da Serra Geral, no limite entre o Segundo e o Terceiro Planalto Paranaense. O 

relevo no Segundo Planalto Paranaense é contrastante. Junto à Escarpa Devoniana as 
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amplitudes são grandes, com encostas abruptas, cânions e trechos encaixados dos 

rios, inúmeras cachoeiras e corredeiras sobre leito rochoso. Afastando-se da Escarpa 

Devoniana, no sentido oeste e noroeste, predomina paisagem de topografia 

suavemente ondulada de configuração muito uniforme, formada por colinas e outeiros. 

Outras feições morfológicas presentes neste planalto são as furnas e os relevos 

ruiniformes, particularmente na região dos Campos Gerais. Nas proximidades da 

Escarpa da Serra Geral destacam-se mesetas, colinas e morros testemunhos, 

formados por rochas vulcânicas da Era Mesozóica (derrames de basalto da Formação 

Serra Geral). No Segundo Planalto, os morros testemunhos também aparecem 

sustentados por arenitos do Grupo Itararé, como é o caso do Morro do Jacaré, em 

Tibagi, da Serra do Monge na Lapa, e outros.  

A Figura 63 apresenta a litologia sobre a qual se encontra o segmento em 

estudo da PR-364. 
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Figura 63 - Litologia da área em estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

De acordo com a Figura 58, o trecho da rodovia PR-364 ocorre sobre as rochas 

da Formação Irati, Formação Serra Alta, Formação Teresina e Formação Palermo, 

além das intrusivas básicas e sedimentos recentes. 

Segundo Anjos e Guimarães (2008), a Formação Irati é constituída, da base 

para o topo, pelos membros Taquaral e Assistência, considerados concordantes a 
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partir da fauna de crustáceos. Ainda segundo os autores, o Membro Taquaral é 

formado por pelitos cinza-claros depositados sobre um conglomerado basal silexílico. 

Esse conglomerado demonstra uma importante discordância erosional, que marca o 

início da sedimentação da Formação Irati. O membro superior, Assistência, é 

caracterizado por folhelhos negros e calcários creme e escuros, contendo sílex e 

pirobetumes. Na região centro-sul da bacia da Bacia do Paraná, esse membro possui 

contato superior concordante com a Formação Serra Alta, e ao norte, o contato é 

concordante com a Formação Corumbataí (ANJOS E GUIMARÃES, 2008). 

Para Alferes et al (2011),a Formação Irati, Permiano da bacia do Paraná, re-

presenta um intervalo estratigráfico de grande importância econômica. Constitui a fonte 

de folhelhos betuminosos utilizados pela Petrobras, para a obtenção industrial de óleo, 

gás, enxofre e subprodutos, estes, derivados do processo de industrialização dessas 

rochas. Este mesmo intervalo também é considerado como a principal fonte dos 

indícios de petróleo encontrados na bacia do Paraná. Os autores afirmam que a 

Formação Irati apresenta intervalos de rochas potencialmente geradoras, 

extremamente ricas em matéria orgânica (carbono orgânico total entre 8 e 13%, com 

picos de 24%, e matéria orgânica tipo IIs). Para os autores, o Membro Taquaral 

designa um intervalo pouco espesso de siltitos argilosos de coloração cinza-escuro, 

localizado na base da Formação Irati, enquanto o Membro Assistência é composto por 

folhelhos cinza-escuros e folhelhos pretos pirobetuminosos, associados a calcários, por 

vezes dolomíticos. As bacias intracontinentais caracterizam-se por possuir enormes 

dimensões e lentas taxas de subsidência, o que dificulta a acumulação de sedimentos 

durante o trato de sistemas de mar baixo (Alferes et al 2011),. Assim, à superfície 

transgressiva, justapõe-se o limite de sequência na base da Formação Irati, definindo 

três sequências constituídas, exclusivamente por tratos de sistemas transgressivos e 

de mar alto, denominadas, por Araújo (2001), da base para o topo, de Sequência Irati 

1, 2 e 3. O arcabouço estratigráfico das sequências é constituído por associações de 

litofácies de rampa interna, rampa intermediária e rampa distal, arranjado segundo 

padrão de empilhamento retrogradacional, progradacional e agradacional. 

White (1908) apud CPRM (2013) inclui parte dos sedimentos que formam a atual 

Formação Serra Alta na unidade designada de "schisto Iraty". Gordon Jr. (1947) apud 

CPRM (2013) propõe o termo Serra Alta para designar como membro da Formação 

Estrada Nova um pacote de folhelhos cinza-escuros, situado entre as atuais formações 

http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/coluna_white/referencias.html
http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/coluna_white/referencias.html
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Irati e Teresina. Sanford e Lange (1960) apud CPRM (2013) elevaram esta unidade à 

categoria de formação, onde ela tem sido mais comumente usada. 

A Formação Serra Alta compreende uma seqüência de folhelhos e siltitos cinza-

escuros a pretos, tendo como principal estrutura a fratura conchoidal. Quando 

intemperizados mostram cores cinza-claro a cinza-esverdeado e amareladas. 

Normalmente são maciços ou possuem uma laminação plano-paralela incipiente, às 

vezes micáceos (CPRM, 2013). Localmente, contêm lentes e concreções calcíferas, 

com formas elipsoidais que podem alcançar até 1,5 m de comprimento com 50 cm de 

largura (CPRM, 2013). 

Os contatos da Formação Serra Alta com a Formação Teresina que lhe é 

sobrejacente e com a Formação Irati, subjacente, são transicionais. 

O seu conteúdo fossilífero é representado por restos de peixes, pelecípodes, 

conchostráceos e palinomorfos, o que, cronoestratigraficamente, a situa no Permiano 

Superior, mais especificamente entre o topo do andar Kazaniano e a base do andar 

Tatariano (CPRM, 2013). 

Segundo CPRM (2013), a Formação Teresina é constituída por argilitos, 

folhelhos e siltitos cinza-escuros e esverdeados, ritmicamente intercalados com 

arenitos muito finos, cinza-claros. Quando alterada, esta unidade mostra cores 

diversificadas em tons creme, violáceos, bordôs e avermelhados. Comumente 

apresenta lentes e concreções carbonáticas, com formas elípticas e dimensões que 

podem atingir 2 m de comprimento por 80 cm de largura. 

 Ainda de acordo com o autor supracitado, as principais estruturas sedimentares 

encontradas nesta sequência são a laminação "flaser", plano-paralela, ondulada e 

convoluta, estratificação "hummocky", marcas onduladas e gretas de contração. 

 O autor afirma que as características litológicas e estruturas sedimentares 

exibidas por esta formação indicam uma deposição em ambiente marinho de águas 

rasas e agitadas, dominado por ondas e pela ação de marés (infra-maré a supra-maré). 

Os contatos da Formação Teresina com a Formação Rio do Rasto, que lhe 

sobrepõe, e com a Formação Serra Alta, subjacente, são transicionais (CPRM, 2013). 

Seu conteúdo fossilífero é representado por restos de plantas, lamelibrânquios e 

palinomorfos, permitindo situá-la no Permiano Superior, no andar Tatariano (CPRM, 

2013). 

As intrusivas básicas ou diabásios da região ocorrem principalmente na forma de 

extensos enxames de diques  alongados na direção NW-SE, que cortam rochas do 

http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/coluna_white/referencias.html
http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/coluna_white/grupopassadois.html#teresina
http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/coluna_white/grupopassadois.html#irati
http://www.cprm.gov.br/coluna/fmriorasto.html
http://www.cprm.gov.br/coluna/fmserralta.html
http://www.uepg.br/dicion/verbetes/a-m/enxame.htm
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embasamento cristalino e rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná. A 

estes diques ocasionalmente associam-se corpos tabulares horizontalizados, 

frequentemente explorados por pedreiras locais. Enxames de diques da região marcam 

as fraturas alimentadoras dos extensos derrames basálticos da Formação Serra Geral, 

que aparecem no Terceiro Planalto Paranaense. Estas rochas testemunham intensa 

atividade ígnea vulcânica ocorrida ao longo do Arco de Ponta Grossa, durante a 

fragmentação do antigo continente Gondwana, no Mesozóico. Nos Campos Gerais, por 

tratar-se de uma rocha ígnea mais resistente, numa região de rochas sedimentares da 

Bacia do Paraná, o diabásio é muito utilizado como pedra britada para muitas 

finalidades (asfalto, concreto, enrocamentos, etc.), e várias são as pedreiras que 

exploram esta rocha (UEPG, 2013). 

 

6.1.3.2 Geomorfologia 

 

A geomorfologia e a geologia são ciências complementares que tratam, 

basicamente, dos aspectos físicos das paisagens e dos terrenos que as sociedades 

ocupam ou pretendem ocupar e usar (MINEROPAR, 2006). 

Segundo Oka-Fiori et al (2006), a geomorfologia leva em consideração as 

influências do substrato geológico na configuração do relevo em unidades 

morfoestruturais, como também das relações entre a natureza das rochas e a ação 

intempérica resultando em unidades morfoesculturais. 

Ainda de acordo com os autores supracitados, atualmente o mapeamento 

geomorfológico sistemático é um dos instrumentos indispensáveis ao planejamento 

ambiental. Os autores afirmam que é o mapa geomorfológico que, num primeiro 

momento, fornece informações sobre as potencialidades, vulnerabilidades, restrições e 

riscos de ocupação e intervenções possíveis na paisagem. 

Para avaliar as características geomorfológicas da área em questão utilizou-se o 

estudo realizado por Oka-Fiori et al (2006). O estudo realizado por estes autores deu 

origem ao Mapa Geomorfológico do Estado do Paraná, publicado pela Mineropar – 

Minerais do Paraná (2006). 

A metodologia utilizada por Oka-Fiori et al (2006) foi fundamentada no conceito 

de morfoestrutura e morfoescultura, definidas com base nos trabalhos de classificação 

e taxonomia do relevo de Ross (1992) e Ross e Moroz (1996). A metodologia de 

interpretação das imagens baseou-se em Soares e Fiori (1976) e de mapeamento em 

http://www.uepg.br/dicion/verbetes/a-m/arco.htm
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Oka-Fiori (2002). Como suporte para a execução do mapeamento, os autores 

utilizaram cartas topográficas digitais (formato vetorial), escala 1:250.000 - DSG; 

imagem de radar SRTM-Shuttle Radar Topography Mission; o ArcView 3.2 como 

software para processamento, tratamento e armazenamento das informações, além de 

mapas e cartas geológicas. Foram considerados como elementos básicos para a 

definição das unidades a similitude de formas de relevo relacionada às condicionantes 

de natureza estrutural e litológica. O método lógico de interpretação das imagens e 

mapeamento das unidades define-se pelo reconhecimento dos elementos texturais e 

estruturais do relevo na imagem, os quais se organizam em zonas homólogas, ou 

padrões de relevo. Neste método, a textura é representada pelos menores elementos 

distinguíveis visualmente na imagem (topos, encostas, vales e drenagem). As 

variações na textura do relevo e da drenagem constituem a propriedade fundamental 

na análise da imagem, pois permitem separar feições com significado diferente ou 

associar feições com o mesmo significado, dado pelas condições naturais. O arranjo 

dos elementos texturais pode apresentar-se com uma disposição ordenada ou 

aleatória; a lei que exprime ou define o padrão de organização no espaço dos 

elementos texturais denomina-se estrutura. As zonas de repartição dos elementos 

texturais e sua organização definem zonas homólogas, ou unidades morfoestruturais. 

Observou-se também a tropia como uma propriedade dos elementos texturais, na 

medida em que apresentam, ou não, direções preferenciais, reflexo dos atributos dos 

elementos que compõe a paisagem. Neste sentido, os elementos texturais organizam-

se em estruturas unidirecionais, bidirecionais, tridirecionais ou multidirecionais 

(isótropa). Para (Moreira 2003 apud Oka-Fiori et al 2006) "a variação textural é 

analisada normalmente através de interpretação visual, que é uma sistematização de 

várias técnicas, as quais convergem para um único objetivo, a compartimentação da 

imagem.” Em geral, a textura apresenta- se como uma arma valiosa na interpretação 

de formas de relevo, drenagem e de padrões da cobertura vegetal e de uso da terra. 

Acredita-se que, a partir da utilização das técnicas de processamento digital de 

imagens e técnicas estatísticas multivariadas, como subsidiária na redução do caráter 

subjetivo da análise textural e da correspondência entre zonas homólogas, será 

possível favorecer a discriminação de elementos imageados, e encontrar um modelo 

que possibilite explicar mais satisfatoriamente a compartimentação e a relação de 

equivalência entre zonas que constituem texturas semelhantes". 
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A sequência de procedimentos operacionais do projeto utilizado neste estudo 

foram as seguintes: (1) utilização dos dados do Radar SRTM (com resolução de 90 

metros), obtidos no site da NASA, que compuseram um mosaico em toda a 

abrangência do estado do Paraná; (2) definição dos parâmetros cartográficos: sistema 

de coordenadas (UTM), fuso (22 sul) e Datum (SAD 69); (3) conversão dos dados do 

radar para formato matricial (JPG e TIF georreferenciado) com cores em 3 bandas 

(RGB) e em tons de cinza; (4) obtenção das informações de cartografia base, 

utilizando-se das cartas topográficas 1:250.000 (IBGE), em meio digital e formato 

vetorial. Dessas cartas topográficas foram separados os temas que compuseram os 

mapas, sendo eles: a hidrografia, a rede viária, a sede dos municípios e o retângulo 

envolvente de cada uma das 21 cartas que dividem o estado do Paraná. 

O tema de informação da rede hidrográfica recebeu um tratamento, aonde foram 

excluídos os canais de primeira ordem; (5) realização de recortes do mosaico da 

imagem SRTM (formato matricial) para a área de abrangência de cada uma das 21 

cartas que compõe todo o estado do Paraná. Utilizando-se da imagem SRTM 

recortada, dentro da abrangência de cada carta, foi iniciado o processo de delimitação 

dos compartimentos. Para isso, foi utilizado o método de zonas homólogas, aonde são 

vistas as diferenciações na superficie da imagem (enrugamentos) e assim são 

delimitados os compartimentos. Esse procedimento foi executado no software ArcView. 

Os compartimentos foram delimitados em unidades espaciais do tipo polígono, 

armazenados em formato matricial matricial; (6) elaboração de Cartas-Imagens com 

superposição dos limites delimitados nos compartimentos sobre a imagem de Radar 

(em tom de cinza). Também nessas cartas são acrescentadas informações 

cartográficas da rede viária e hidrografia, malha de coordenadas (UTM), escala, etc; (7) 

confirmação em campo das áreas poligonais de cada compartimento. Nessa etapa 

foram utilizadas das Cartas-Imagens, e com elas, com o auxílio de equipamento de 

GPS, são encontrados no campo cada uma das áreas delimitadas no laboratório. Ainda 

nesta etapa foram descritos os compartimentos e, em cada uma das paradas, foram 

anotadas as coordenadas, bem como tomadas as fotografia da área e feita marcação 

do direcionamento da foto. Outras anotações referentes a descrição da paisagem e de 

outros aspectos relevantes foram realizadas para cada ponto de parada; (8) em 

laboratório realizou-se correções nos compartimentos. Para isso, utilizou-se do valores 

das coordenadas anotadas de cada ponto de parada, os quais foram lançados no 

programa do computador e correlacionados com a base de dados do mapeamento. A 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  144 

partir das anotações e das fotografias foi possível tirar dúvidas e remeter-se ao que foi 

encontrado no campo e, finalmente, (9) quantificação dos seguintes parâmetros 

(realizados no software ArcView 3.2): área dos compartimentos mapeados; 

comprimento de todos os canais hidrográficos densidade de drenagem (horizontal e 

vertical); gradiente altitudinal e as classes de declividade (em valor de área km² e 

proporção %) para cada compartimento. 

A área em estudo encontra-se na Folha de Ponta Grossa (Folha SG.22-X-C). A 

folha Ponta Grossa encontra-se entre as coordenadas geográficas de latitudes 25º 00’ 

e 26º 00’ sul e longitudes 49º 30’ e 51º 00’ oeste, localizada no sudeste do Estado do 

Paraná conferindo-lhe as seguintes características geomorfológicas: 

•Unidades morfoestruturais: Cinturão Orogênico do Atlântico, Bacia Sedimentar 

do Paraná e Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas; 

•Unidades morfoesculturais: Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos Paranaense 

e Planícies.  

Dentre as sub-unidades morfoesculturais estão as sub-unidades 2.3.6 – Planalto 

de São Mateus do Sul e 2.3.7 Planalto de Irati, as quais abrangem a área em estudo. A 

área em estudo inserida nos municípios de São Mateus do Sul e Rebouças inserem-se 

na sub-unidade 2.3.6, enquanto a porção da área em estudo pertencente ao município 

de  Irati está inserida na sub-unidade 2.3.7.Há ainda um trecho da área em estudo que 

encontra-se na sub-unidade morfoescultural 2.3.4 – Planalto de Ponta Grossa. 

A sub-unidade morfoescultural número 2.3.6, denominada Planalto de São 

Mateus do Sul, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação baixa 

e ocupa uma área de 1.515,12 km². A classe de declividade predominante é menor que 

6% em uma área de 1.063,54 km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 

240 metros com altitudes variando entre 760 (mínima) e 1.000 (máxima) m. s. n. m. As 

formas predominantes são topos aplainados, vertentes retilíneas e vales em “V”, 

modeladas em rochas das Formações Teresina, Palermo e Serra Alta. 

A sub-unidade morfoescultural número 2.3.7, denominada Planalto de Irati, 

situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação média, e ocupa uma 

área de 784,22 km². A classe de declividade predominante é menor que 6% em uma 

área de 408,69 km². Em relação ao relevo apresenta um gradiente de 220 metros com 

altitudes variando entre 760 (mínima) e 980 (máxima) m. s. n. m. As formas 

predominantes são topos alongados e isolados, vertentes côncavas e vales em “U”. A 

direção geral da morfologia é NW-/SE, modelada em rochas da Formação Teresina. 
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A sub-unidade morfoescultural número 2.3.4, denominada Planalto de Ponta 

Grossa, situada no Segundo Planalto Paranaense, apresenta dissecação média e 

ocupa uma área de 7.194,07 km². A classe de declividade predominante é menor que 

12% em uma área de 6.124,54 km². Em relação ao relevo, apresenta um gradiente de 

520 metros com altitudes variando entre 560 (mínima) e 1.080 (máxima) m. s. n. m. As 

formas predominantes são topos alongados, vertentes retilíneas e côncavas e vales em 

“U”. A direção geral de morfologia é NW-SE, modelada em rochas do Grupo Itararé. 

Outra sub-unidade sobre a qual o trecho da rodovia em estudo abrange é o a 

3.5.2 – Planícies Fluviais. A sub-unidade morfoescultural número 3.5.2, da unidade 

morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas, apresenta 

sedimentos inconsolidados do Período Quaternário. 

A Figura 64 apresenta a geomorfologia referente à Folha de Ponta Grossa. 
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Figura 64 - Geomorfologia da área de estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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8.1.5 SOLOS 

Na Figura 65 estão representados os solos predominantes na área em estudo. 

 
Figura 65 - Solos predominantes na área em estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

No trecho da Rodovia PR – 364 inserido ao município de São Mateus do Sul 

predominam Latossolos e Cambissolos. No trecho que corta o município de Rebouças, 

além dos Latossolos e Cambissolos, há ainda Argissolos e Neossolos. No município de 

Irati, a rodovia corre sobre Neossolos, Argissolos, Cambissolos e passa muito próximo 

de um trecho onde há predominância de Latossolos. 
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De acordo com Embrapa (2006), os solos presentes na área de estudo 

apresentam as seguintes características: 

 

 Argissolos 

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural 

imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 

atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior 

parte do horizonte B, e satisfazendo, ainda, os seguintes requisitos: 

a) Horizonte plíntico, se presente, não satisfaz os critérios para Plintossolo; 

b) Horizonte glei, se presente, não satisfaz os critérios para Gleissolo. 

Apresentam acúmulo de argila no horizonte B, ou seja, o horizonte mais 

superficial do solo (horizonte A) possui mais areia que o horizonte subsuperficial 

(horizonte B). Além disso, apresentam reduzida capacidade de reter nutrientes para as 

plantas no horizonte A (LIMA et al, 2012).  

De acordo com Lima et al (2012) são solos bastante susceptíveis à erosão, 

principalmente em relevos mais declivosos. Muitos dos problemas de erosão existentes 

no noroeste do Paraná ocorrem neste tipo de solo. 

 

 Cambissolos 

Solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente subjacente a 

qualquer tipo de horizonte superficial, exceto hístico com 40cm ou mais de espessura, 

ou horizonte A chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta 

e saturação por bases alta. Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se 

presentes, não satisfazem os requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, 

respectivamente. 

São solos geralmente pouco espessos e que apresentam horizonte B ainda em 

estágio inicial de formação (normalmente pouco espesso). A fertilidade é bastante 

variável, podendo ser alta ou baixa, dependendo da rocha de origem e do clima (LIMA 

et al, 2012). 

Lima et al (2012) afirmam que cambissolos pouco profundos e que ocorrem em 

relevos inclinados são muito susceptíveis à erosão, o que facilita o assoreamento dos 

rios. Essa situação é agravada quando, juntamente com o solo, são levados adubos e 

outros produtos químicos, que irão contaminar rios e lagos. Nas áreas declivosas, e 
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com solos mais rasos devem ser destinados à preservação da fauna e flora ou 

pastagem (cultura perene). Ocupações urbanas neste tipo de solo representam 

problemas sanitários e de deslizamento, em decorrência do relevo e/ou reduzida 

profundidade do solo. 

 

 Latossolos 

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B latossólico 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície 

do solo ou dentro de 300cm, se o horizonte A apresenta mais que 150cm de 

espessura. De acordo com Lima et al (2012) são solos profundos, bastante 

intemperizados e geralmente de baixa fertilidade. Ocupam, normalmente, os topos de 

paisagens, em relevos mais planos. De maneira geral, são muito porosos, permeáveis, 

com boa drenagem e são muito profundos (mais de 2 metros de espessura). Ainda de 

acordo com os autores o relevo plano e as características físicas adequadas já 

destacadas anteriormente determinam que os Latossolos apresentem alta estabilidade, 

baixo risco de erosão e grande capacidade para suportar estradas, construções, além 

de ser local favorável para instalação de aterros sanitários. Contudo, os alguns 

Latossolos do Paraná apresentam maior teor de areia e, por este motivo, são mais 

susceptíveis à erosão e com maior fragilidade ambiental, apesar do relevo aplainado 

(LIMA et al, 2012). 

 

 Neossolos 

Solos pouco evoluídos constituídos por material mineral, ou por material 

orgânico com menos de 20cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico. Horizontes glei, plíntico, vértico e A chernozêmico, quando 

presentes, não ocorrem em condição diagnóstica para as classes Gleissolos, 

Plintossolos, Vertissolos e Chernossolos, respectivamente. Lima et al (2012) afirmam 

que são solos rasos em estágio inicial de evolução, apresentando mais comumente 

apenas horizonte A sobre o horizonte C ou sobre a rocha de origem, ainda de acordo 

com estes autores considerando as características já relatadas, constituem áreas 

extremamente frágeis. Nos Neossolos arenosos, devido à pequena capacidade de 

retenção de substâncias químicas e água, resultam em sua baixa capacidade de atuar 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  150 

como filtro de materiais poluentes. Devem ser evitados para ocupação urbana para não 

intensificar os processos erosivos. 

 

8.1.6 GEOTECNIA 

A Figura 66 apresenta as características geotécnicas da área em estudo. 
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Figura 66 - Domínios geológicos ambientais. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

O Domínio Geológico Ambiental representado pela sigla 1.1 é o domínio dos 

sedimentos cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados, depositados em meio 
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aquoso. São os terrenos geologicamente mais novos da região e topograficamente 

rebaixados em relação às áreas circunvizinhas e onde estão se depositando os 

sedimentos do atual ciclo de erosão, por isso, encontram-se em processo de formação 

(CPRM, 2007). De acordo com CPRM (2007), é um ambiente de planícies aluvionares 

recentes. Material inconsolidado e de espessura variável. Da base para o topo, é 

formado por cascalho, areia e argila. 

Segundo CPRM (2007), estes terrenos têm em comum o fato do substrato ser 

formado por um empilhamento de camadas horizontalizadas, não muito espessas de 

areia, argila, matéria orgânica e cascalho, litologias que mudam bruscamente entre si 

na vertical: as mudanças entre as camadas constituem-se em descontinuidades 

hidráulicas e geomecânicas que facilitam os processos erosivos e as desestabilizações 

em taludes de corte. Apresentam ainda as seguintes características: 

- Ambiência geológica favorável para explotar areia, argila, cascalho e 

turfa.  

- Dentre os sedimentos existem camadas de cascalhos à base de seixos, 

blocos e matacões de vários tipos de rochas, especialmente de quartzo e 

quartzitos: material de comportamento geotécnico extremamente 

heterogêneo; 

- Difícil de cravar estacas, de ser escavado e de ser perfurado com sondas 

rotativas;  

- Bastante permeável.  

- Alto potencial para existência de camadas de argilas excessivamente 

moles, plásticas e aderentes: material difícil de ser escavado, causa do 

emplastamento excessivo de ferramentas e maquinários;  

- Boa fonte de argila para cerâmica;  

- Sedimentos com baixo grau de consolidação: podem ser escavados com 

ferramentas e maquinários de corte;  

- De muito baixa capacidade de suporte;  

- Obras sobre eles apoiadas estarão sujeitas a trincamentos, abatimentos 

frequentes e a se desestabilizarem; 

- Alto potencial para existência de sedimentos saturados em água e de 

solos hidromórficos, geralmente ricos em matéria orgânica, de acidez 

elevada e lençol freático aflorante ou então situado a baixas 

profundidades: terrenos com alto potencial para ocorrência do fenômeno 
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da corrida de lama se forem descompressionados por meio de 

escavações;  

- Escavações alagam-se rápido;  

- De alto potencial corrosivo;  

- Obras enterradas danificam-se muito rápido;  

- Se ocorrer vazamento de substâncias poluentes o lençol freático é 

contaminado diretamente;  

- A matéria orgânica pode liberar gás metano, muito prejudicial à saúde;  

- De alta mobilidade;  

- Pode entrar em combustão espontânea e se infiltrar em tubulações de 

obras, pondo-as em risco de incêndios e até explosões; 

- Onde as águas circulam pelas camadas ricas em matéria orgânica elas 

podem apresentar problemas de mau cheiro e de acidez elevada;  

- Terrenos contendo muitos locais sujeitos a alagamentos temporários: 

nesses locais os solos podem ser salinos, de péssimas características 

agrícolas, mas boa fonte de sais minerais para animais.  

- Áreas baixas e declividades próximas de zero: terrenos em processo de 

assoreamento; sujeitos a sofrer os efeitos negativos das fortes e rápidas 

enxurradas que podem vir das áreas altas circunvizinhas;  

- Em contínuo processo de transformação;  

- Baixo potencial erosivo e de movimentos naturais de massa;  

- Podem ser mecanizados com maquinários motorizados; 

- Configuração morfolitoestrutural favorável tanto à recarga como à 

descarga das águas subterrâneas; por isso, de grande importância 

hídrica; 

- Drenabilidade superficial e subsuperficial deficientes;  

- Problemáticos para implantar infraestrutura subterrânea: redes de esgotos 

estarão sujeitas a sofrer problemas de deficiência de escoamento e 

entupimentos frequentes; sujeitos a alagamentos frequentes e de longo 

tempo de duração;  

- Cobertura de solos do tipo transportado, em geral, ricos em matéria 

orgânica: solos de características muito diversificadas; 
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- Cursos d´água lentos, pouco turbulentos e com baixo potencial de 

oxigenação: ambiente com características mais concentradoras do que 

dispersoras;  

- De baixa capacidade de se auto-depurar;  

- Poluentes demoram muito tempo para se dispersar e se depurar;  

- Sistema de dreangem depositando mais do que escavando;  

- Em franco processo de assoreamento; 

- Existência de camadas de areia e cascalho de permeabilidade e 

porosidade elevadas, com boa homogeneidade hidrodinâmica lateral, 

aflorantes ou então situadas próximo da superfície: materiais nos quais 

poluentes migram rápido em todas as direções;  

- De alto potencial armazenador e circulador de água;  

- De fácil e barata explotação, mas de muito alta vulnerabilidade à 

contaminação, tanto por fontes pontuais como difusas. 

No Domínio Geológico representado pela sigla 6.2 predominam rochas básicas 

extrusivas (basaltos). São terrenos que têm em comum o fato de serem sustentados 

principalmente por litologias que se alteram quase que exclusivamente para 

argilominerais que se intemperizam de forma bastante heterogênea liberando vários 

elementos químicos (CPRM, 2007). Suas principais características são: manto de 

alteração argiloso; bastante porosos; armazenam bastante água, mas quase não a 

disponibiliza para circulação; baixo potencial de explotação de água; de boa 

capacidade hídrica e de reter elementos; assimilam bem matéria orgânica, respondem 

bem à adubação; mantém boa disponibilidade de água para as plantas por longo 

tempo; bom manto depurador de poluentes; bastante erosivos, instáveis e de 

permeabilidade muito baixa onde a pedogênese é pouco avançada, e ao contrário, 

onde é avançada (nos latossolos, neste caso, é um ótimo material de empréstimo); 

independente do grau de pedogênese, compactam-se, impermeabilizam-se 

excessivamente e se tornam suscetíveis à erosão laminar se forem submetidos a 

cargas elevadas contínuas; quando molhados são bastante aderentes e escorregadios; 

quando secos entram facilmente em suspensão (formam muita poeira); boa fertilidade 

natural; porém com espessura, grau de pedogênese, profundidade e as características 

físico-químicas, geotécnicas e hidráulicas bastante variáveis; mesmo onde a 

pedogênese é avançada é grande a possibilidade de existir lajeados e, principalmente, 

blocos e matacões de rochas frescas, aleatoriamente e irregularmente distribuídos. 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  155 

O substrato rochoso deste domínio (6.2) é formado por espesso “pacote” de 

rochas vulcânicas derivadas de uma sucessão de derrames de lavas, principalmente 

de composição mais resistente o que imprime ao pacote vulcânico um aspecto 

“acamadado” horizontalizado. Predominam rochas de textura maciça fina a média, com 

alto grau de consolidação, boa homogeneidade mineral e textural lateral: elevada 

resistência à compressão; boa capacidade de suporte; necessitam de explosivos para 

o desmonte; características físicas adequadas para produção de brita, pedra de talhe e 

cantaria. Em muitos locais encontram-se densamente fraturadas em várias direções: 

soltam blocos com facilidade em taludes de corte; podem ser desmontadas em 

pequenos fragmentos apenas com o uso de ferramentas; bastante percolativas, e pelas 

fraturas, poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às águas subterrâneas e se 

espalhar em várias direções; bons aquíferos fissurados, mas de potencial de 

explotação bastante irregular e muito vulnerável à contaminação; dentre os derrames é 

alta a incidência de tipos densamente vesiculados: bastante permeáveis e porosos; 

armazenam bastante água; podem ser bons aquíferos porosos; material de 

comportamentos geomecânico e hidráulico bastante heterogêneo; podem ser 

colapsíveis; as vesículas podem estar preenchidas por calcita, sílica e quartzo 

coloridos; potencial para pesquisar geodos de ágata e outras pedras semi-preciosas 

(ametista, principalmente). Rochas que se intemperizam de forma extremamente 

heterogênea: manto de alteração com espessura e grau de pedogênese bastante 

irregulares. 

Ainda em relação ao Domínio Geológico 6.2, predominam rochas básicas, ricas 

em minerais ferromagnesianos, que no início do processo de alteração geram 

argilominerais expansivos e liberam vários nutrientes, principalmente cálcio e 

magnésio; manto de alteração com pedogênese pouco avançada, geotecnicamente 

problemático; fendilham-se bastante e tornam-se erosivos e instáveis se forem 

expostos à variação dos estados úmido e seco; onde a pedogênese não é muito 

avançada costuma apresentar excelente fertilidade natural; são rochas à base de 

minerais de moderada a baixa resistência ao intemperismo físico-químico: não são 

muito adequadas para serem usadas como brita em obras sujeitas à oscilações 

intempéricas severas; manto de alteração geralmente profundo, com pedogênese 

avançada e bastante laterizado, neste caso pode ser bastante ácido; corrosivo; poroso, 

permeável e colapsível; são rochas que se alteram de forma peculiar (decomposição 

esferoidal): mesmo onde a pedogenese é avançada é grande a possibilidade de existir 
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blocos e matacões de rochas duras mergulhados nos solos; há o predomínio de 

relevos suavizados e manto de alteração em geral profundo e com pedogênese 

avançada. São rochas de textura fina maciça; geralmente intensamente fraturadas em 

várias direções: bastante percolativas; maior vulnerabilidade à contaminação das 

águas subterrâneas; em muitos locais podem ser desmontadas em pequenos 

fragmentos apenas ao golpe do martelo. 

Com relação aos Domínios Geológicos Ambientais representados pelas siglas 

8.5, 8.7 e 8.8, os terrenos têm em comum o fato do substrato rochoso ser formado por 

espessos empilhamentos de camadas, ou pseudo camadas, horizontalizadas ou sub-

horizontalizadas, das mais diversas espessuras de rochas das mais diversas 

características texturais e estruturais que mudam abruptamente de uma camada para a 

outra na vertical e se mantêm relativamente homogêneas na horizontal: configuração 

litoestrutural favorável a que existam muitas áreas com beleza paisagística, curiosas e 

belas formas erosivas e cursos d´água correndo sobre o substrato rochoso formando 

belas corredeiras, cachoeiras e piscinas naturais; escavações e perfurações um pouco 

mais profundas podem cruzar rochas ou manto de alteração com os mais variados e 

contrastantes comportamentos geomecânicos e hidráulicos; hidrogeológicos e 

agrícolas; as mudanças entre litologias diferentes constituem-se em descontinuidades 

geomecânicas e hidráulicas que facilitam as desestabilização e o aparecimento de 

surgências da água em taludes de corte; terrenos nos quais as características 

geotécnicas , hidráulicas e hidrogeológicas mudam e constrastam bastante na vertical 

e se mantêm mais ou menos homogêneas na horizontal (CPRM, 2007).  

Os terrenos dos domínios citados no parágrafo anterior são sustentados por um 

empilhamento de camadas de rochas sedimentares de composição quartzo-arenosa, 

síltico-argilosa e conglomerática, diferentemente consolidadas: são terrenos nos quais 

grandes obras lineares em poucos quilômetros podem cruzar litologias das mais 

variadas características minerais, texturais, granulométricas, geomecânicas, hidráulicas 

e hidrodinâmicas; configuração morfolitoestrutural favorável à existência de aquíferos 

porosos confinados, de grande expressividade areal e boa homogeneidade 

hidrodinâmica lateral. 

Nos terrenos representados pela sigla 8.8 predominam sedimentos síltico-

argilosos intercalados com folhelhos betuminosos e calcários (Fm. Irati). 
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8.1.7 VULNERABILIDADE GEOAMBIENTAL 

A análise de vulnerabilidade ambiental permite avaliar a fragilidade de sistemas 

ambientais frente a determinadas pressões. Essa informação é útil no planejamento 

ambiental, possibilitando identificar regiões onde a degradação ambiental resultante de 

uma dada ação tem potencial de causar maior impacto e desenvolver programas 

visando à redução das fontes de pressão. 

Santos et al (2007) avaliaram a vulnerabilidade geoambiental do estado do 

Paraná pelo método da Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e 

Antropizados apresentado por Ross (1994). Para obtenção das classes de 

vulnerabilidade o método utilizado pelos autores leva em conta a geologia, a 

geomorfologia e a pedologia, considerando-se três classes: baixa, moderada e alta, 

aplicadas em cinquenta unidades geomorfológicas definidas no Paraná por Oka-Fiori et 

al. (2006) e Santos et al. (2006). De acordo com os autores, as classes de 

vulnerabilidade estão condicionadas aos processos geoambientais: erosão, 

movimentos de massa, queda de blocos, subsidência, recalques e colapsos de solo, 

inundações periódicas e contaminação de águas subterrâneas. Os autores 

identificaram os problemas esperados e a aptidão de uso para cada unidade. A 

integração entre as informações espaciais foi realizada com o uso de 

geoprocessamento, aplicando combinações numéricas e operadores de soma 

ponderada em matrizes, no software Arcview 3.2, Spatial Analyst e 3D Analyst (ESRI, 

1996). 

De acordo com os resultados apresentados por Santos et al (2007), os 

compartimentos geomorfológicos predominantes na área em estudo apresentam 

vulnerabilidade geoambiental apresentadas na Tabela 18: 

 

Tabela 18 - Vulnerabilidade geoambiental na área em estudo. 

Unidade 

Morfoestrutural 

Unidade 

Morfoescultural 

Sub-unidade 

Morfoescultural 

Geologia Solos 

Predominantes 

Características e riscos 

esperados. 

Aptidão para 

uso 

Bacia 

Sedimentar do 

Paraná. 

2º Planalto 

Paranaense 

 

2.3.4 Planalto 

de Ponta 

Grossa 

Grupo 
Itararé 
Indiviso 

Cambissolos 

Predomínio de 

Cambissolos e 

Argissolos com textura 

argilosa, associados a 

relevo com moderada 

declividade, apresenta 

moderada 

suscetibilidade a erosão. 

Secundariamente 

Recomendável 

para ocupação 

com práticas 

específicas nas 

áreas com 

moderada 

susceptibilidade. 

As demais 

áreas são 
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Neossolos e Argissolos 

textura média, 

associados a relevo com 

moderada declividade, 

apresenta alta 

suscetibilidade a erosão. 

indicadas para 

preservação e 

atividades de 

baixo impacto. 

Nos cortes e 

aterros deve ser 

feita proteção 

vegetal. 

2.3.6 Planalto 

de São Mateus 

do Sul 

Formação 

Serra Alta 
Cambissolos 

Predomínio de 

Cambissolos de textura 

argilosa, associados a 

relevo com baixa 

declividade, moderada 

suscetibilidade a erosão. 

Secundariamente 

Latossolos de textura 

argilosa, associados a 

relevo com baixa 

declividade e baixa 

suscetibilidade a erosão. 

Recomendável 

para ocupação 

com práticas 

específicas. 

Adequações 

para 

loteamentos 

residenciais, 

facilidades na 

implantação de 

infra-estrutura 

enterrada e vias 

de circulação. 

Nos cortes e 

aterros deve ser 

feita proteção 

vegetal. 

2.3.7 Planalto 

de Irati 

Formação 

Teresina 
Argissolos 

Predomínio de 

Argissolos de textura 

argilosa associados a 

relevo com baixa 

declividade suave, 

moderada 

suscetibilidade a erosão. 

Recomendável 

para ocupação 

com práticas 

específicas. Nos 

cortes e aterros 

deve ser feita 

proteção 

vegetal. 

 

Bacias 

Sedimentares 

Cenozóicas 

e Depressões 

Tectônicas 

 

Planícies 

 

3.5.2 Planícies 

Fluviais 

 

Sedimentos 

Recentes 

 

Organossolos 

 

Predomínio de 

Organossolos/Gleissolos 

e Neossolos associados 

a relevo com baixa 

declividade. São áreas 

suscetíveis a 

inundações periódicas, 

constituídas de material 

inconsolidado, de baixa 

capacidade de carga, 

com possibilidades de 

recalque/colapsos em 

fundações e edificações. 

A pouca profundidade 

do lençol freático coloca-

se também como alta 

suscetibilidade à 

poluição das águas 

subterrâneas. 

 

São áreas 

inadequadas 

para 

implantação de 

loteamentos 

residenciais, 

comerciais e  

industriais, 

disposição de 

resíduos de 

qualquer 

natureza e de 

lavouras que 

façam uso de 

agrotóxicos. 

Devem ser 

destinadas à 

preservação 

permanente. 

Fonte: Mineropar (2007), Santos et al (2007), adaptado por Concresolo, 2013. 
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Para a área em estudo, Santos et al (2007) afirmam que na unidade 

morfoescultural Segundo Planalto Paranaense predominam vulnerabilidades 

ambientais associadas aos seguintes processos de evolução das paisagens: 

- Moderada vulnerabilidade a erosão nas unidades geomorfológicas Planalto de 

São Mateus do Sul com predomínio de Cambissolos e Latossolos de textura 

média/argilosa associados a relevos de baixa declividade.  Esta classe de 

vulnerabilidade predomina, também, nas unidades Planalto de Ponta Grossa, aonde 

ocorrem Cambissolos e Argissolos com textura argilosa, associados a relevo com 

baixa/moderada declividade. Apresentam secundariamente Neossolos e Argissolos 

textura média, associados a relevo com moderada declividade, com alta 

vulnerabilidade a erosão. Recomendável para ocupação com práticas específicas nas 

áreas com moderada vulnerabilidade. As demais áreas são indicadas para preservação 

e atividades de baixo impacto. Nos cortes e aterros deve ser feita proteção vegetal. 

No Planalto de Irati, também com predomínio de moderada vulnerabilidade a 

erosão, ocorrem Argissolos com textura argilosa e média/argilosa, associados a relevo 

com baixa declividade. Recomendável para ocupação com práticas específicas. Nos 

cortes e aterros deve ser feita proteção vegetal. 

Na unidade morfoescultural Planícies predominam vulnerabilidades ambientais 

associadas aos seguintes processos de evolução da paisagem: 

- alta vulnerabilidade a inundações e a recalques/ colapsos - na unidade 

geomorfológica de Planícies Fluviais, com predomínio de Organossolos/Gleissolos e 

Neossolos Litólicos, associados a relevo com baixa declividade. A pouca profundidade 

do lençol freático coloca-as também como alta vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas. São inadequadas para implantação de loteamentos residenciais, 

comerciais e industriais, disposição de resíduos de qualquer natureza e de lavouras 

que façam uso de agrotóxicos. 

Dessa forma, na área em estudo predominam os processos de evolução das 

vertentes da paisagem devidos principalmente a movimentos de massa e queda de 

blocos nos Planaltos Residuais da Formação Serra Geral, associados a relevos de 

moderada/alta declividade e erosão laminar e linear associados a relevo de moderada 

declividade. Nas Planícies Fluviais são comuns as ocorrências de inundações e 

recalques/colapsos de solo e riscos de contaminação do lençol freático. Nos cortes e 

aterros deve ser feita proteção vegetal. 
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8.2 MEIO BIÓTICO 

 

8.2.1 FLORA 

A área abrangida pelo projeto situa-se no bioma Floresta Ombrófila Mista 

Montana ou Floresta com Araucária (FIGURAS 67 a 69).  

 
Figura 67 - Municípios abrangidos pelo projeto e o respectivo bioma. 

Fonte: SGA-IAP, 2013. 

 

A formação Montana ocorre no estado do Paraná, entre altitudes de 500 e 1000 

metros s.n.m., nos terrenos a salvo de inundações, que apresentam condições 
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pedológicas para o desenvolvimento de macro e mesofanerófitos de altura elevada, 

aonde a Araucaria angustifolia chega a formar um estrato superior bastante denso e 

contínuo. Nestas condições o Pinheiro-do-Paraná associado a diversas outras espécies 

arbóreas, como a imbuia (Ocotea porosa), a erva-mate (Ilex paraguariensis), e a 

canela-lageana (Ocotea pulchella), formava extensas associações florestais, 

características do Planalto Meridional Brasileiro, e atualmente é encontrada apenas em 

poucas reservas particulares e no Parque Nacional do Iguaçu, não apresentando mais 

expressão fitogeográfica e econômica. 

A área mais típica e representativa desta formação é encontrada nas altitudes 

superiores aos 800 m, inclusive nos patamares altomontanos, que de acordo com 

alguns autores, fisionomicamente são similares à formação Montana, no entanto 

apresentando menor diversidade florística devido ao rigor climático a que estão sujeitas 

estas regiões. 

 
Figura 68 - Remanescente de Floresta 

Ombrófila Mista Montana ao fundo e à esquerda 
de um trecho da PR-364 em estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 
Figura 69 - Remanescente de Floresta 

Ombrófila Mista Montana em um trecho da área 
em estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Sob estas condições, pode-se determinar diferentes comunidades mistas com o 

Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia), se distribuindo às vezes de forma esparsa 

sobre bosque contínuo de folhosas como a imbuia (Ocotea porosa), canela-amarela 

(Nectandra lanceolata), canela-preta (Nectandra megapotamica), canela-fogo 

(Cryptocarya aschersoniana), além da sapopema (Sloanea monosperma), guabirobeira 

(Campomanesia xanthocarpa) e erva-mate (Ilex paraguariensis), e em outras situações 

formando um estrato superior bastante denso sobre espécies como a canela-lageana 

(Ocotea pulchella), a canela-guaicá (Ocotea puberula), o cuvatã (Cupania vernalis), o 

camboatá-branco (Matayba elaeagnoides), além de cataia (Drimys brasiliensis), pinho-
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bravo (Podocarpus lambertii), pimenteira (Capsicodendron dinisii), pitangeira (Eugenia 

uniflora), e diversas outras espécies das famílias Myrtaceae e Aquifoliaceae. 

Na região de abrangência deste projeto de pavimentação, a Floresta Ombrófila 

Mista Montana foi praticamente devastada e o espaço antes ocupado pela floresta deu 

origem a áreas cultivadas e pasto, restando apenas alguns remanescentes florestais às 

beiras do trecho da Rodovia PR-364 a ser pavimentado. As Figuras 65 e 66 mostram 

os tipos de ocupação do solo atual e os remanescentes florestais na área em estudo. 

De acordo com a Figura 70, o uso do solo no trecho estudado divide-se em: área 

urbana, estabelecimentos agropecuários, lavouras e remanescentes florestais, lavouras 

temporárias e usos diversificados (lavouras, pastagens, remanescentes florestais, 

estabelecimentos agropecuários). A Figura 71 mostra os poucos remanescentes 

florestais na área em estudo, os quais dividem-se em florestas naturais, florestas com 

lavouras e florestas plantadas (predomínio do Pinnus sp.). Nas Figuras 72 a 76 nota-se 

o uso do solo agrícola e as pastagens em conjunto com remanescentes florestais da 

região. 
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Figura 70 - Tipos de uso e ocupação do solo no trecho estudado. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Figura 71 - Remanescentes florestais e florestas plantadas na área em estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Figura 72 - Área de uso agrícola e 
remanescente florestal ao fundo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
 

 

 
Figura 73 - Área agrícola com remanescente 

florestal ao fundo. 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 
Figura 74 - Área de pastagem e remanescente 

florestal ao fundo.Fonte: Concresolo, 2013. 

 
Figura 75 - Remanescente florestal e área de 

pasto. 
Fonte: Concresolo, 201 

 
 

 
Figura 76 - Área agrícola com indícios de 
queimada na margem direita do trecho em 
estudo – remanescente florestal ao fundo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 

 

As espécies mais comuns nos remanescentes da FOM Montana detectadas na 

área de estudo, ilustradas nas Figuras 77 a 81, são o Pinheiro do Paraná (Araucaria 

angustifólia), erva-mate (Ilex paraguariensis), Xaxim (Dicksonia sellowiana), Varaneira 
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(Cordyline spectabilis Kunth & Bouché), Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Aroreira 

(Schinus terebinthifolia). 

 
Figura 77 - Exemplares de Pinheiro do Paraná 
em um remanescente florestal do trecho em 

estudo. 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 
Figura 78 - Exemplares de Ilex paraguariensis 

na área em estudo. 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 

 
Figura 79 - Exemplares de Dicksonia sellowiana 
e Cordyline spectabilis Kunth & Bouché na área 

em estudo. 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 
Figura 80 - Exemplares de Syagrus 
romanzoffiana na área em estudo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 
Figura 81 - Exemplar de Schinus terebinthifolia 

na área em estudo. 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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Ocorre também na região, próxima aos rios da área estudada a Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial (Figuras 82 e 83). Esta floresta é constituída por árvores 

características de porte médio, como principalmente o branquilho (Sebastiania 

commersoniana) formando um estrato arbóreo contínuo, em associação com o jerivá 

(Syagrus romanzoffiana), o salseiro (Salix humboldtiana), a corticeira-do-banhado 

(Erythrina crista-galli), o tarumã (Vitex megapotamica), a guaçatunga (Casearia 

decandra), a sapuva (Machaerium paraguariense), a aroeira-vermelha (Schinus 

terebinthifolius), e diversas espécies de Myrtaceae como a batinga (Eugenia 

uruguayensis), o murtilho (Myrrhinium atropurpureum), e o araça-do-mato (Myrcianthes 

gigantea), entre outras arbóreas. Além destas, ocorre também o açoita-cavalo (Luehea 

divaricata) e a murta (Blepharocalyx salicifolius) que aparecem no estrato emergente. O 

cambuí (Myrciaria tenella) e a embira-branca (Daphnopsis racemosa), restringem-se 

aos estratos abaixo das copas que formam o dossel, muitas vezes alcançando altura e 

porte logo acima da vegetação herbáceo-arbustiva, composta por diversas espécies de 

Poaceae, Cyperaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, entre outras que cobrem o piso 

desta floresta. O epifitismo é presente, podendo ser até abundante dentre espécies 

vasculares e avasculares, também as lianas aparecem frequentemente nestas áreas. 

A Floresta Ombrófila Mista Aluvial, também denominada “branquilhal”, 

corresponde às florestas ripárias desta zonação, desenvolve-se às margens de rios, 

percorrendo terrenos de geomorfia plana até suave-ondulada. Ocorre em condições 

pedológicas específicas, onde o substrato é mais bem drenado, quando comparado ao 

das várzeas, constituindo uma hidrossere. 

A orla destas florestas aluviais é, em geral, constituída por espécies heliófitas, 

destacando-se Myrcia bombycina, Myrceugenia euosma, Calyptrantes concina, 

Sebastiania commersoniana, Lithraea brasiliensis, Schinus terebinthifolius, Ilex spp., 

Podocarpus lambertii e Drimys brasiliensis.  Espécies mais tolerantes à sombra 

ocorrem no interior destas associações, como Ocotea odorifera, Tabebuia alba, Prunus 

sellowii, Capsicodendron dinisii, Ocotea porosa, Blepharocalyx salicifolius e Matayba 

elaeagnoides. Na maioria destas florestas o solo é revestido por um tapete de 

gramíneas rizomatozas, como Axonopus compressus e Pseudochinolaena polystachya, 

entre outras. Além destas, podem ocorrer Luehea divaricata e os gêneros Cryptocarya 

e Nectandra. 
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Figura 82 - Floresta Ombrófila Mista Aluvial nas 

margens do rio Turvo. 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 
Figura 83 - Floresta de galeria - rio Turvo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Estas florestas de galeria são visivelmente dominadas por Sebastiania 

commersoniana, que representam aproximadamente 60% a 80% da composição 

estrutural da vegetação, podendo apresentar associações bastante densas e 

homogêneas, ou mais esparsas e diversificadas. Por vezes, aparecem nas depressões 

onde ocorre o surgimento do lençol freático, as plantas aquáticas que irão depender 

mais de fatores físico-químicos da água, além das condições lumínicas e edáficas 

específicas, de fisionomia campestre e sendo frequentes Typha dominguensis, Juncus 

spp., Eichornea crassipes, Pistiastratiodes, entre outras hidrófitas, inclusive as 

denominadas como macrófitas aquáticas. Também são frequentes Syagrus 

romanzoffianum, que contribui de forma marcante na fitofisionomia, Luehea divaricata e 

Erythrina crista-galli, que por vezes se tornam abundantes e frequentes, onde o terreno 

se apresenta bastante brejoso. 

Verificou-se que à medida que a floresta se afasta das planícies de inundação, a 

vegetação torna-se mais diversa, sendo que as florestas de galeria apresentam-se 

bastante abertas, com um sub-bosque quase inexistente e de uma condição adversa 

de inundações periódicas. 

Apenas em alguns trechos de solo mais elevado é que algumas plantas 

herbáceas e arbustivas conseguiam crescer, sendo as mais comuns Psychotria 

carthagenensis, Daphnopsis fasciculata e Myrceugenia sp. Verificou também, o 

predomínio de Sebastiania commersoniana e a sua ocorrência ao longo desta floresta, 

em formações quase exclusivas ou associações com poucas espécies adaptadas a 

condições de alta saturação hídrica. Outra euforbiácea, Sebastiania brasiliensis, foi 

muito comum entre as árvores de pequeno porte, sendo esta uma espécie que tende a 

ocorrer em outras fases sucessionais mais avançadas. Nas áreas mais elevadas, onde 

as inundações são de menor frequência e duração, comportam vegetação de maior 
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porte, constituída por no máximo dois estratos arbóreos, com o inferior alcançando 

alturas em torno de 5 a 9 metros, e o superior entre 10 e 14 metros de altura, sendo 

constituído por Syagrus romanzoffianum, Vitex megapotamica, Myrcia sp., Luehea 

divaricata e Erythrina falcata. As espécies que ocorrem no estrato logo abaixo são 

Allophyllus edulis, Sebastiania brasiliensis, Inga virescens, Matayba elaeagnoides, 

Lithraea brasiliensis, Machaerium sp., Eugenia uniflora e muitas outras da família 

Myrtaceae, de modo que tanto a diversidade biológica como a equabilidade tendem a 

aumentar consideravelmente, com menor concentração de indivíduos em uma espécie. 

As Figuras 84 a 93 ilustram algumas espécies principais da Florestal Ombrófila 

Mista Aluvial detectadas na área em estudo. 

 

 
Figura 84 - Exemplar de Sebastiania 

commersoniana. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 
Figura 85 - Floração da Sebastiania 

commersoniana. 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 
Figura 86 - Exemplar de Salix humboldtiana. 

Fonte: UFRS, 2013. 
 
 
 

 
Figura 87 - Exemplar de Schinus terebinthifolius. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Figura 88 – Exemplar de Erythrina crista-galli. 

Fonte: Concresolo, 2013 
 

 
Figura 89 - Exemplar de Vitex megapotamica. 

Fonte: UFRS, 2013.  
 

 
Figura 90 - Exemplar de Myrrhinium 

atropurpureum. 
Fonte: UFRS, 2013. 

 
Figura 91 - Exemplar de Luehea divaricata. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
 

 
Figura 92 - Floração da Luehea divaricata. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 
Figura 93 - Exemplar de Blepharocalyx 

salicifolius. 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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8.2.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 

De acordo com a ilustração da Figura 94 não há na AID do projeto unidades de 

conservação. 

 
Figura 94 - Unidades de Conservação. 

Fonte: SGA-IAP, 2014. 

 

8.2.3 FAUNA 

Marcelino e Silva (2009) estudaram as espécies de aves e mamíferos presentes 

em um remanescente da Floresta Ombrófila Mista Montana/Aluvial no campus da 

Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, no município de Irati, a 

aproximadamente 5 Km da área objeto de estudo deste PCA. 
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Os autores supracitados registraram 58 espécies de aves, distribuídas em 28 

famílias (Tabela 19 e 20) espécies de mamíferos, distribuídas em 5 famílias. De acordo 

com os autores, entre as aves, 35 espécies são de hábito generalista, ou seja, ocupam 

áreas abertas e antropizadas, como campos e lavouras, além de eventualmente 

frequentarem florestas. Outras 23 são de hábito essencialmente florestal, apesar de 

serem esporadicamente observadas forrageando nas imediações dos fragmentos. Para 

os autores, essa proporção entre espécies de aves generalistas e especialistas 

florestais indica o que já era esperado para áreas rurais antropizadas com pequenos 

fragmentos florestais. A maioria das espécies é típica de campos, mas a quantidade de 

aves florestais é bastante significativa para fragmentos tão pequenos, especialmente 

considerando-se espécies maiores e mais exigentes em termos de área de vida, como 

o inhambu-gruaçu (Crypturellus obsoletus) e o jacu-açu (Penelope obscura). 
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Tabela 19 - Espécies de aves registradas. 

Nome científico 
Nome popular Nome científico Nome popular Nome científico Nome popular 

Crypturellus 

obsoletus 

Inhambuguaçu Colaptes 

campestris 

Pica-pau do 

campo 

Troglodytes 

musculus 

Corruíra 

Penelope obscura Juçanã Dryocopus 

lineatus 

Pica-pau de 

banda branca 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira Sittasomus 

griseicapillus 

Arapaçu-verde Turdus 

amaurochalinus 

Sabiá-poca/ 

Sabiá-branco 

Rupornis 

magnirostris 

Gavião-carijó Xiphocolaptes 

albicollis 

Arapaçu-de-

garganta-branca 

Turdus subalaris Sabiá-ferreiro. 

Milvago 

chimachima 

Gavião-

carrapateiro 

Dendrocolaptes 

platyrostris 

Arapaçu-grande Mimus saturninus Sabiá-do-campo. 

Vanellus chilensis Quero-quero Xiphorhynchus 

fuscus 

Arapaçu-rajado Coereba flaveola Cambacica 

Columbina 

talpacoti 

Rolinha-caldo-de-

feijão. 

Furnarius rufus João-de-barro Thraupis sayaca Sanhaço-do-

mamoeiro. 

Patagioenas 

picazuro 

Asa-branca Synallaxis 

cinerascens 

Pi-puí Zonotrichia 

capensis 

Tico-tico 

Zenaida 

auriculata 

Avoante Camptostoma 

obsoletum 

Risadinha Ammodramus 

humeralis 

Tico-tico-do-

campo. 

Leptotila 

verreauxi 

Juruti-pupu Myiodynastes 

maculatus 

Bem-te-vi-escuro 

/Bem-te-vi-ajado 

Sicalis flaveola Canário-da-terra-

verdadeiro 

Leptotila rufaxilla Juruti-gemedeira Pitangus 

sulphuratus 

Bem-te-vi Sicalis luteola Canário-tipio 

Aratinga 

leucophthalma 

Periquitão-

maracanã. 

Megarynchus 

pitangua 

Neinei/Bem-te-vi-

do-bico-chato 

Volatinia jacarina Tiziu 

Piaya cayana Alma-de-gato Tyrannus 

melancholicus 

 Sporophila 

caerulescens 

Coleirinho 

Crotophaga ani Anu-preto Tyrannus savana Tesourinha Saltator similis Trinca-ferro-

verdadeiro 

Guira guira Anu-branco Myiarchus 

swainsoni 

Maria-irré Basileuterus 

culicivorus 

Pula-pula 

Strix hylophila Coruja listrada Vireo olivaceus Juruviara Basileuterus 

leucoblepharus 

Pula-pula-

assobiador 

Athene 

cunicularia 

Coruja buraqueira Cyanocorax 

chrysops 

Gralha-picaça Carduelis 

magellanica 

Pintassilgo-de-

cabeça-preta 

Trogon surrucura Surucuá-de-peito-

azul 

Tachycineta 

leucorrhoa 

Andorinha-de-

sobre-branco 

Euphonia 

violacea 

Gaturamo-

verdadeiro 

Veniliornis 

spilogaster 

Picapauzinho 

verde carijó. 

Progne chalybea Andorinha-

doméstica-grande 

  

Colaptes 

melanochloros 

Pica-pau-carijó.  Pygochelidon 

cyanoleuca 

Andorinha-

pequena-da-casa. 

  

Fonte: Marcelino e Silva (2009), modificado por Concresolo, 2013. 

As Figuras 95 a 151 ilustram as espécies de aves registradas na região. 
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Figura 95 - Exemplar da espécie Crypturellus 

obsoletus - Inhambuguaçu. 
Fonte: Embrapa,2013. 

 

 
Figura 96 - Exemplar da espécie Penelope 

obscura – (Juçanã) 
Fonte: Embrapa,2013. 

 

 
Figura 97 - Exemplar da espécie Syrigma 

sibilatrix – (Maria-faceira) 
Fonte: Embrapa,2013. 

 

 
Figura 98 - Exemplar da espécie Rupornis 

magnirostris – (Gavião-carijó) 

Fonte: Embrapa,2013. 

 

 
Figura 99 - Exemplar da espécie Milvago 

chimachima – (Gavião-carrapateiro) 

Fonte: Animal wisdom,2013. 
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Figura 100 - Exemplar da espécie Vanellus 

chilensis (Quero-quero). 

Fonte: Embrapa, 2013. 

 

 
Figura 101 - Exemplar da espécie Columbina 

talpacoti (Rolinha-caldo-de-feijão). 
Fonte: Oiseaux nature, 2013 

 
Figura 102 - Exemplar da espécie Patagioenas 

picazuro (Asa-branca). 

Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 103 - Exemplar da espécie Zenaida 

auriculata (Avoante). 

Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 104 - Exemplar da espécie Leptotila 

verreauxi (Juruti-pupu). 
Fonte: Free Birds, 2013. 

 
Figura 105 - Exemplar da espécie Leptotila 

rufaxilla (Juruti-gemedeira). 
Fonte: Wikipedia, 2013. 
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Figura 106 - Exemplar da espécie Aratinga 

leucophthalma (Periquitão-maracanã). 
Fonte: Wikipedia, 2013. 

 
 

 
Figura 107 - Exemplar da espécie Piaya cayana 

(Alma-de-gato). 
Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 108 - Exemplar da espécie Crotophaga 

ani (Anu-preto) 

Fonte: Papagaios e cia, 2013. 

 

 
Figura 109 - Exemplar da espécie Guira guira 

(Anu-branco) 
Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 110 - Exemplar da espécie Strix hylophila 

(Coruja listrada). 
Fonte: Wikipedia, 2013. 
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Figura 111 - Exemplar da espécie Athene 

cunicularia (Coruja buraqueira). 

Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 112 - Exemplares da espécie Trogon 

surrucura (Surucuá-de-peito-azul). 

Fonte: Avesfoto, 2013. 

 

 
Figura 113 - Exemplar da espécie Veniliornis 

spilogaster (Picapauzinho verde carijó). 

Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 114 - Exemplar da espécie Colaptes 

melanochloros (Pica-pau-carijó). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 115 - Exemplar da espécie Colaptes 

campestris (Pica-pau-do-campo). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 116 - Exemplar da espécie Dryocopus 

lineatus (Pica-pau de banda branca) 

Fonte: Wikipédia, 2013. 
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Figura 117 - Exemplar da espécie Sittasomus 

griseicapillus  (Arapaçu-verde) 

Fonte: IBC, 2013. 

 

 
Figura 118 - Exemplar da espécie Xiphocolaptes 

albicollis (Arapaçu-de-garganta-branca). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 119 - Exemplar da espécie 

Dendrocolaptes platyrostris (Arapaçu-grande). 
Fonte: Coama Joinville, 2013. 

 
Figura 120 - Exemplar da espécie 

Xiphorhynchus fuscus (Arapaçu-rajado). 

Fonte: Flickr, 2013. 
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Figura 121 - Exemplar da espécie Furnarius 

rufus (João-de-Barro). 

Fonte: Wikimedia, 2013. 

 

 
Figura 122 - Exemplar da espécie Synallaxis 

cinerascens (Pi-puí). 
Fonte: Timm, 2013. 

 
Figura 123 - Exemplar da espécie Camptostoma 

obsoletum (Risadinha) 

Fonte: IBC, 2013. 

 

 
Figura 124 - Exemplar da espécie Myiodynastes 
maculatus (Bem-te-vi-escuro / Bem-te-vi-rajado) 

Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 125 - Exemplar da espécie Pitangus 

sulphuratus (Bem-te-vi). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  180 

 
Figura 126 - Exemplar da espécie Megarynchus 

pitangua (Neinei / Bem-te-vi-do-bico-chato) 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 127 - Exemplar da espécie Tyrannus 

savana (Tesourinha) 
Fonte: IBC, 2013. 

 

 
Figura 128 - Exemplar da espécie Myiarchus 

swainsoni (Maria-irré) 

Fonte: IBC, 2013. 

 

 
Figura 129 - Exemplar da espécie Vireo 

olivaceus (Juruviara). 

Fonte: All about birds, 2013. 

 

 
Figura 130 - Exemplar da espécie Cyanocorax 

chrysops (Gralha-picaça). 
Fonte: Su Guedes, 2013. 

 

 
 

Figura 131 - Exemplar de Tachycineta 
leucorrhoa (Andorinha-de-sobre-branco). 

Fonte: Merighi, 2013 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  181 

 
Figura 132 - Exemplar de Progne chalybea 

(Andorinha-doméstica-grande) 
Fonte: Wikipedia, 2013. 

 

 
Figura 133 - Exemplar de Pygochelidon 

cyanoleuca (Andorinha-pequena-da-casa). 

Fonte: Femmbiologia, 2013. 

 

 
Figura 134 - Exemplar da espécie Troglodytes 

musculus (Corruíra). 

Fonte: Haas, P., 2013 

 

 
Figura 135 - Exemplar da espécie Turdus 

rufiventris (Sabiá-laranjeira). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 136 - Exemplar da espécie Turdus 

amaurochalinus (Sabiá-poca / Sabiá-branco). 
Fonte: Coave, 2013. 
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Figura 137 - Exemplar da espécie Turdus 

subalaris (Sabiá-ferreiro). 
Fonte: Unicentro, 2013. 

 
Figura 138 - Exemplar da espécie Mimus 

saturninus (Sabiá-do-campo) 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 139 - Exemplar da espécie Coereba 

flaveola (Cambacica). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 140 - Exemplar da espécie Thraupis 

sayaca (Sanhaço-do-mamoeiro). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 141 - Exemplar da espécie Zonotrichia 

capensis (Tico-tico). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 142 - Ammodramus humeralis (Tico-tico-

do-campo). 
Fonte: Conte, 2013. 
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Figura 143 - Exemplar da espécie Sicalis 
flaveola (Canário-da-terra-verdadeiro). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
 
 
 

 
Figura 144 - Exemplar da espécie Sicalis luteola 

(Canário-tipio). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 

 
Figura 145 - Exemplar da espécie Volatinia 

jacarina (Tiziu). 

Fonte: Brandão, 2013. 

 

 
Figura 146 - Exemplar da espécie Sporophila 

caerulescens (Coleirinho). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 

 
Figura 147 - Exemplar da espécie Saltador 

similis (Trinca-ferro-verdadeiro). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 148 - Exemplar da espécie Basileuterus 

culicivorus (Pula-pula). 
Fonte: Wikipédia, 2013. 
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Figura 149 - Exemplar da espécie Basileuterus 

leucoblepharus (Pula-pula-assobiador). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 150 - Exemplar da espécie Carduelis 
magellanica (Pintassilgo-de-cabeça-preta) 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 151 - Exemplar da espécie Euphonia violacea (Gaturamo-verdadeiro). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

As espécies de mamíferos registradas no estudo de Marcelino e Silva (2009) 

encontram-se listadas na Tabela 20. 
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Tabela 20 - Espécies de mamíferos registradas na região. 

Nome Científico 
Família Nome Popular 

Lepus europaeus Leporidae Lebre-europeia 

Cavia sp. Caviidae Preá 

Guerlinguetus ingrami Sciuridae Serelepe, esquilo, caxinguelê 

Procyon cancrivorous Procionidae Mão-pelada, guaxinim 

Cerdocyon thous Canidae Cachorro-do-mato 

Fonte: Marcelino e Silva (2009) 

 

As Figuras 152 a 156 ilustram as espécies de mamíferos registradas próximo à 

área de estudo. 

 

 
Figura 152 - Exemplar da espécie Lepus europaeus (Lebre europeia). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

De acordo com Marcelino e Silva (2009) a lebre europeia (Figura 154) é uma 

espécie exótica ao nosso país, estando em plena expansão por todas as áreas onde 

predominam campos naturais e agroecossistemas. Sua dieta herbívora é prejudicial 

para pastagens e culturas como a do milho; e para ela não há predadores silvestres 

eficientes, já que é muito ágil. A lebre-européia provavelmente utiliza as áreas abertas, 

como os campos antrópicos das partes mais altas do relevo. 
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O preá (Figura 147) ocupa naturalmente vários tipos de ambiente, como matas, 

campos e capoeiras (MARCELINO E SILVA, 2009). Os demais mamíferos são típicos 

de florestas, embora possam atravessar pequenas áreas abertas ou eventualmente 

forragear em agroecossistemas e campos naturais (MARCELINO E SILVA, 2009). 

 

 
Figura 153 - Exemplar de Cavia sp. (Preá). 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 154 - Exemplar da espécie Guerlinguetus 

ingrami (Serelepe). 
Fonte: Sacramento, 2013. 

 
Figura 155 - Exemplares da espécie Procyon 

cancrivorous (Guaxinim). 

Fonte: Eol, 2013. 

 
 
 
 

 

Figura 156 - Exemplar de Cerdocyon thous 
(Cachorro-do-mato) 
Fonte: Silva, 2013. 

 

Dias e Mikich (2006), executaram um levantamento da mastofauna em um 

remanescente de Floresta Ombrófila Mista na área da Embrapa Florestas (PR). O 

levantamento executado pelas autoras resultou no registro de 27 espécies de 

mamíferos, equivalente a 14,5% do total esperado para o Paraná, que de acordo com 

Miretzki apud Dias e Mikich (2006), apresenta 186 espécies. As 27 espécies estão 

distribuídas em seis ordens, sendo Rodentia, com sete espécies, a mais representativa, 
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seguida de Chiroptera e Carnivora com seis espécies cada. As espécies registradas 

pelos autores encontram-se listadas na Tabela 21. 

Tabela 21 - Espécies registradas no remanescente de FOM. 

Ordenamento 
Taxonômico 

Nome Vulgar 

Didelphimorphia 
Didelphidae 

 

Didelphis 
albiventris Lund, 
1840 

Gambá-de-orelha-branca 

Didelphis aurita 
Neuwied, 1826 

Gambá-de-orelha-preta 

Gracilinanus 
microtarsus 
(Wagner, 1842) 

Cuíca 

Xenarthra 
Dasypodidae 

 

Cabassous tatouay 
(Desmarest, 1804) 

Tatu-de-rabo-mole 

Dasypus 
novemcinctus 
Linnaeus, 1758 

Tatu-galinha 

Dasypus 
septemcinctus 
Linnaeus, 1758 

Tatu-mulita 

Chiroptera 
Phyllostomidae 

 

Mimon bennettii 
(Gray, 1838) 

  Morcego 

Pygoderma 
bilabiatum 
(Wagner, 1843) 

Morcego 

Sturnira lilium (E. 
Geoffroy, 1810) 

                                       Morcego 

Artibeus lituratus 
(Olfers, 1818) 

                                       Morcego 

Molossidae  
Molossus 
molossus (Pallas, 
1766) 

Morcego 

Vespertilionidae  
Histiotus velatus (I. 
Geoffroy, 1824) 

Morcego 

    Carnivora 
Felidae 

 

Leopardus tigrinus 
(Schreber, 1775) 

Gato-do-mato-pequeno 

Leopardus wiedii 
(Schinz, 1821) 

Gato-maracajá 

Canidae  
Cerdocyon thous 
(Linnaeus, 1766) 

Cachorro-do-mato 

Mustelidae  
Eira barbara 
(Linnaeus, 1758) 

Irara 

Galictis cuja 
(Molina, 1782) 

Furão 

Procyonidae  
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Procyon 
cancrivorus (G. 
Cuvier,1798) 

Mão-pelada 

Artiodactyla  
Cervidae  
Mazama nana 
(Hensel, 1872) 

Veado-bororó 

Mazama spp
1
. 

Rafinesque, 1817 
                                         Veado 

Rodentia  
Sciuridae  
Guerlinguetus 
ingrami (Thomas, 
1901) 

Serelepe 

Cricetidae  
Akodon spp. 
Meyen, 1833 

Rato-do-mato 

Oryzomys spp. 
Baird, 1857 

Rato-do-mato 

Scapteromys 
tumidus 
(Waterhouse, 1837) 

Rato-do-mato 

Caviidae  
Cavia aperea 
Erxleben,1777 

Preá 

Dasyprocta azarae 
Lichtenstein, 1823 

                                          Cutia 

Erethizontidae  

Fonte: Dias e Mikich, 2006 – modificado por Concresolo, 2013. 

 

Brocardo e Cândido Júnior (2009) estudaram a comunidade de mamíferos de 

médio e grande porte em dois remanescentes da Floresta Ombrófila Mista no Paraná. 

O estudo resultou na identificação das espécies listadas na Tabela 22: 

 

Tabela 22 - Espécies de mamíferos encontrados em remanescentes da FOM. 

Táxon Nome comum 

Primates 

    Atelidae 

     Alouatta guariba Bugio-ruivo 

      Cebidae 

        Cebus nigritus 
Macaco-prego 

Rodentia 
    Cricetidae 
       Akodon sp 

Oligoryzomys sp 

Espécie não identificada 

Rato-do-mato 

Ratinho-saltador 

Rato-d’água 
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    Dasyproctidae  

      Dasyprocta azarae Cutia 

    Cuniculidae 

     Cuniculus paca 
Paca 

Caviidae 
 Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 

Xenarthra 
 Dasypodidae 
  Dasypus novemcinctus 

 Mymercophagidae 

  Tamandua tetradactyla 

 

Tatu-galinha 

 

    Tamanduá-mirim 

Artiodactyla 

 Cervidae 

  Mazama sp 

 

Veado 

Carnivora 
  Canidae 
    Cerdocyon thous 

  Felidae 

    Leopardus pardalis 

    Leopardus tigrinus 

  Espécie não identificada 

    

Mustelidae 

     Galictis cuja 

 

Graxaim-do-mato 

 

Jaguatirica 

Gato-do-mato-pequeno 

Gato-do-mato 

 

 

Furão 

   Procyonidae 

     Nasua nasua 

    Procyon cancrivorus 

 

Quati 

       Mão-pelada 

   Lagomorpha 

      Leporidae 

        Lepus europaeus      Lebre-europeia 

Fonte: Brocardo e Cândido Júnior, 2009 – modificado por Concresolo, 2013. 

 

Além das espécies listadas na Tabela 22, os autores identificaram ainda: 

Erethizontidae (Ouriços), Myocastor coypus (Ratão-do-banhado), Guerlinguetus 

ingrami (Serelepe), Dasypus septemcinctus (Tatuí, tatu-mulita), Cabassous tatouay 

(Tatu-de-rabo-mole), Euphractus sexcintus (Tatu-peba), Mazama americana (Veado-

mateiro), Mazama gouazoubira (Veado-catingueiro), Mazama nana (Veado-bororó), 
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Pecari tajacu (Cateto), Cerdocyon thous (Graxaim-do-mato), Puma concolor 

(Suçuarana), Puma yagouaroundi (Jaguarundi), Eira barbara (Irara), Lontra longicaudis 

(Lontra), Sylvilagus brasiliensis (Tapiti), Didelphis aurita (Gambá-de-orelha-preta), 

Didelphis albiventris (Gambá-de-orelha-branca).  

As Figuras 157 a 192 ilustram as espécies identificadas nos remanescentes da 

FOM. 

 
Figura 157 - Didelphis albiventris (Gambá-de-

orelha-branca) 
Fonte: Wikipedia, 2013. 

 
Figura 158 - Didelphis aurita (Gambá-de-orelha-

preta) 
Fonte: Wikipedia, 2013. 

 
Figura 159 - Gracilinanus microtarsus (Cuíca) 

Fonte: Wikimedia, 2013. 

 
Figura 160 - Cabassous tatouay (tatu-de-rabo-

mole) 
Fonte: Instituo Embu, 2013. 

 
Figura 161 - Tatu-galinha (Dasypus 

novemcinctus) 
Fonte: Brasil Escola, 2013. 

 

 
Figura 162 - Dasypus septemcinctus (Tatu-

mulita) 
Fonte: Mater Natura, 2013. 
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Figura 163 - Mimon bennettii (Morcego) 

Fonte: Morcegos do Brasil, 2013. 

 

 
Figura 164 - Pygoderma bilabiatum (Morcego) 

Fonte: Morcegos do Brasil, 2013. 

 

 
Figura 165 - Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) 

(Morcego). 
Fonte: Morcegos do Brasil, 2013. 

 

 
Figura 166 - Artibeus lituratus (Morcego). 

Fonte: Morcegos do Brasil, 2013. 

 

 
Figura 167 - Molossus molossus (Pallas, 1766) 

(Morcego). 
Fonte: Morcegos do Brasil, 2013. 

 
 
 

 
Figura 168 - Histiotus velatus (Morcego) 

Fonte: Planet Mammiferes, 2013. 
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Figura 169 - Leopardus tigrinus (Gato-do-mato-

pequeno) 
Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 170 - Leopardus wiedii (Gato-maracajá) 

Fonte: Procarnívoros, 2013. 

 

 
Figura 171 - Eira barbara (Irara) 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 

 
Figura 172 - Eira barbara (Furão) 

Fonte: Arkive, 2013. 

 

 
Figura 173 - Procyon cancrivorus (Mão-pelada) 

Fonte: Arkive, 2013. 

 

 
Figura 174 - Mazama nana (Veado-bororó) 

Fonte: Instituto Chico Mendes, 2013. 
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Figura 175 - Akodon sp. (Rato-do-mato) 

Fonte: CEM-UFPR, 2013. 

 

 
Figura 176 - Oryzomys spp. (Rato-do-mato). 

Fonte: CEM-UFPR, 2013. 

 

 
Figura 177 - Scapteromys tumidus (Rato-

d’água). 
Fonte: Roth, 2009. 

 
Figura 178 - Dasyprocta azarae Lichtenstein 

(Cutia) 
Fonte: Biolib, 2013. 

 

 
Figura 179 - Alouatta guariba (Bugio-ruivo) 

Fonte: Andrade, 2013. 

 

 

 
Figura 180 - Cebus nigritus (Macaco-prego) 

Fonte: Arkive, 2013. 
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Figura 181 - Cuniculus paca (Paca) 

Fonte: Biolib, 2013. 

 

 
Figura 182 - Hydrochoerus hydrochaeris 

(Capivara) 
Fonte: Arkive, 2013. 

 

 
Figura 183 - Tamandua tetradactyla (tamanduá-

mirim) 
Fonte: Sociedade dos Animais, 2013. 

 

 
Figura 184 - Leopardus pardalis (Jaguatirica) 

Fonte: Wikipédia, 2013.  
 
 

 
Figura 185 - Nasua nasua  (Quati) 

Fonte: Arkive, 2013. 

 

 
Figura 186 - Mazama americana (Veado-

mateiro) 
Fonte: Wikimédia, 2013. 
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Figura 187 - Mazama gouazoubira (Veado-

catingueiro) 
Fonte: Seres Vivos, 2013. 

 

 
Figura 188 - Pecari tajacu (Cateto). 

Fonte: Biolib, 2013. 

 

 
Figura 189 - Puma concolor (Suçuarana) 

Fonte: Wikipédia, 2013. 

 
Figura 190 - Puma yagouaroundi (Jaguarundi) 

Fonte: Arkive, 2013. 

 

 
Figura 191 - Lontra longicaudis (Lontra) 

Fonte: Foto Nat, 2013. 

 

 
Figura 192 - Sylvilagus brasiliensis (Tapiti) 

Fonte: NatGeo, 2013. 

 

 

Algumas espécies da fauna identificadas nos remanescentes florestais da FOM 

aqui apresentadas encontram-se ameaçadas ou vulneráveis (listadas no Livro 
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Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná) e, portanto, são consideradas de 

interesse conservacionista. São elas: Cabassous tatouay(Tatu-de-rabo-mole), Dasypus 

septemcinctus(Tatu-mulita), Mimon bennettii (Morcego), Leopardus tigrinus (Gato-do-

mato-pequeno), Leopardus wiedii (Gato-maracajá), Mazama nana (Veado-bororó), 

Leopardus pardalis (Jaguatirica), Mazama americana (Veado-mateiro), Mazama 

gouazoubira (Veado-catingueiro), Pecari tajacu (Cateto), Puma concolor (Suçuarana), ), 

Lontra longicaudis (Lontra), Sylvilagus brasiliensis (Tapiti). 

De maneira geral, a perda ou alteração dos hábitats naturais, principalmente 

devido à supressão da vegetação ou a sua descaracterização, são as principais causas 

da extinção da fauna no Estado do Paraná (MIKICH et al., 2004). Isto ocorre porque a 

fragmentação de hábitats leva a uma variedade de efeitos, tanto abióticos quanto 

bióticos, que afetam negativamente a fauna e a flora. Como por exemplo o rompimento 

dos padrões de migração e dispersão, a redução das populações locais e do “pool” 

genético, a alteração na produção do ecossistema pela modificação de áreas 

adjacentes, a introdução de espécies exóticas e a criação de bordas, que modificam o 

micro hábitat, podendo acelerar a mortalidade de árvores e incrementar a penetração 

de espécies não florestais para o interior dos fragmentos (TERBORGH, 1992). 

Em paisagens muito fragmentadas, como ocorre no trecho da rodovia PR-364 

entre São Mateus do Sul e Irati, a manutenção de, ao menos, pequenos 

remanescentes, como observado na área de estudo, pode amenizar a perda de 

espécies ou o declínio nas populações locais (ANDRÉN, 1994), destacando ainda que 

apenas espécies generalistas, como por exemplo Didelphis albiventris e D.aurita, 

podem usar os recursos das áreas adjacentes, tornando-se mais abundantes na matriz 

(NOSS, 1983). 

Os principais impactos observados para a comunidade de mamíferos da área de 

estudo relacionam-se ao tipo de desenvolvimento baseado na economia agrícola 

ocorrido nos municípios abrangidos pelo projeto. Além disso, a fragmentação dos 

hábitats naturais na área de estudo acontece pela presença de: rodovias e estradas 

que cortam os remanescentes; lavouras; plantações de espécies florestais exóticas e 

nativas, como Eucalyptus sp., Pinus sp., Araucaria angustifolia e Mimosa sp.; e áreas 

desmatadas para pastagens. Essas estruturas ou atividades econômicas, além de 

causar uma pressão na maioria dos hábitats, podem desestabilizar toda a comunidade 

faunística, sendo as barreiras físicas, como as rodovias, dramáticas para a dispersão 

da fauna (NOSS, 1983). 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  197 

Os animais que vivem em pequenos fragmentos, muitas vezes não encontram 

alimento, água, abrigo e outros recursos que se tornaram escassos em função da 

redução da área e da qualidade do hábitat e vão buscá-los em outros fragmentos. Ao 

tentarem atravessar as estradas e rodovias estes são muitas vezes atropelados pelos 

veículos que transitam nestas vias (CÂNDIDO-JÚNIOR et al., 2002).  

De acordo com dados fornecidos pelo DER/PR entre os anos de 2004 e 2014, 

no trecho estudado, ocorreram 76 acidentes, resultando em 67 feridos e 1 morto, no 

entanto, destes acidentes, apenas um, ocorrido no Km 33 da rodovia PR-364, no 

município de São Mateus do Sul, se deu devido a atropelamento de animal, resultando 

em uma pessoa ferida e nenhuma pessoa morta (TABELA 23). 

Tabela 23 - Quantidade de acidentes por tipo no trecho estudado no período de 2004 a 2014. 

TIPO QANTIDADE MORTES FERIDOS

Colisão Frontal 5 1 6

Colisão Traseira 7 0 5

Colisão Longitudinal 12 0 10

Colisão Transversal 6 0 4

Choque com barranco 9 0 9

Choque com veículo 

parado
4 0 3

Choque com árvore 1 0 1

Capotamento 17 0 17

Tombamento 4 0 1

Deslizamento 4 0 4

Outros 5 0 4

Choque com 

elemento de pista
1 0 2

Atropelamento de 

animal
1 0 1

Total 76 1 67  
Fonte: DER/PR, 2014. 

O fato de nos últimos dez anos ter ocorrido apenas um atropelamento de animal 

neste trecho não significa que não se deve ignorar este tipo de acidente, uma vez que 

a partir do momento em que as o obras estiverem concluídas a velocidade de 

deslocamento dos veículos aumentará e consequentemente, o risco de acidentes 

também será maior, portanto, medidas mitigadoras e programas ambientais com o 

objetivo de redução do risco deste tipo de acidentes deverão ser previstos. 

Os resultados dos estudos aqui apresentados, principalmente com relação à 

presença de espécies raras ou ameaçadas na região, ressaltam a importância dos 

remanescentes da Floresta Ombrófila Mista no Paraná, mesmo aqueles de tamanho 

relativamente pequeno, para a conservação da fauna desse ecossistema e do Estado. 
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Sendo assim, recomenda-se que sejam seguidas algumas ações de manejo de forma a 

garantir a conservação das espécies faunísticas e, certamente, das que ocorrem na 

região abrangida pelo projeto: a preservação de nascentes e florestas ciliares, 

fundamentais para a manutenção da qualidade da água e da vida, tanto terrestre 

quanto aquática, e que muitas vezes são utilizadas como corredores ecológicos pela 

fauna terrestre; o desenvolvimento de campanhas educativas com os motoristas que 

utilizam as estradas da região; a implantação de sistemas para a redução da 

velocidade; a limpeza periódica das margens das estradas e a implantação de cercas 

junto aos pontos mais críticos em termos de atropelamentos da fauna; a recuperação 

e/ou implantação de Áreas de Preservação Permanente e de Reservas Florestais 

Legais nas propriedades do entorno do projeto. 

 

8.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

8.3.1 IRATI E REBOUÇAS 

A partir dos anos 2000, a escala territorial foi introduzida nas políticas públicas 

pelo Ministério da Integração Nacional e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). Ressalte-se que o MDA vinculou a sua política de crédito rural, notadamente o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), à 

organização territorial, ação respaldada inclusive com a criação da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT). No Estado do Paraná, essa ação legitimou e/ou 

estimulou a organização de municípios em territórios. De acordo com IPARDES (2007), 

os municípios de Irati e Rebouças situam-se no Território Centro-Sul, o qual se localiza 

no Segundo Planalto Paranaense e abrange uma área de 10.659,79 km², que 

corresponde a cerca de 5,3% do território estadual. Essa região faz divisa, ao norte, 

com o território Caminhos do Tibagi; a oeste, com o território Paraná Centro e 

Cantuquiriguaçu; ao sul, com o território União da Vitória; ao sudeste, com Grande 

Lapa; e a leste, com Ponta Grossa.  

O município de Irati possui 54.151 habitantes, sendo 27.410 habitantes do sexo 

feminino e 26.682 habitantes do sexo masculino, enquanto o município de Rebouças 

possui 14.053 habitantes, sendo 6.846 do sexo feminino e 7.122 do sexo masculino 

(IPARDES, 2013).   

Segundo IPARDES (2007), o Território Centro-Sul reúne um conjunto de 

municípios que ocupam parcela da extensa região denominada "Paraná Tradicional", 

cuja história de ocupação remonta ao século XVII e atravessa os prolongados ciclos 
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econômicos do ouro, do tropeirismo, da erva-mate e da madeira. A região teve sua 

história de organização do espaço sempre vinculada a atividades econômicas 

tradicionais, de cunhos extensivo e extrativo, e parte importante do seu povoamento 

inicial decorreu de incursões militares, de tráfego de tropeiros e de estratégias 

governamentais de dinamização da navegação no vale médio do Iguaçu, direcionando 

para a região a instalação de colônias de imigrantes estrangeiros (principalmente 

poloneses, ucranianos, alemães e russos). Estas, assentadas em pequenas 

propriedades, dedicaram-se desde logo à extração da erva-mate e à agricultura 

alimentar, enfrentando dificuldades impostas pela presença de áreas montanhosas e 

de solos de baixa fertilidade (IPARDES, 2007). 

Permanecendo sempre escassamente povoada e apresentando bases 

econômicas estreitas e de baixo dinamismo, a região teve um tardio processo de 

integração a outras áreas mais empreendedoras do Estado em função da quase total 

ausência de vias de comunicação que estimulassem a circulação de mercadorias e 

fomentassem a produção. 

Entre as décadas de 1970 e de 1980, o conjunto do território experimentou um 

crescimento populacional determinado principalmente pela expansão dos municípios 

de Ipiranga, Mallet, Rebouças e São João do Triunfo. No mesmo período, o município 

de Irati apresentou taxa de crescimento geométrico de 1,5% e desde então esta taxa 

decaiu, sendo de 1,1% entre 1980 e 1990, 1% entre 1991 e 2000 e 0,5% entre 2000 e 

2007 (IBGE apud IPARDES, 2007). A taxa de crescimento populacional para o 

município de Rebouças também apresentou queda nos mesmos períodos, variando de 

1,6% entre 1980-1991 a 0,5% entre 2000 e 2007. 

Sem dúvida, o componente migratório, dentre os fatores demográficos, vem 

tendo um peso substantivo na conformação do quadro populacional regional. O já 

conhecido processo de modernização da agricultura paranaense, deflagrado em 

algumas regiões principalmente a partir da década de 1970, foi paulatinamente se 

estendendo a todas as áreas do Estado, provocando intensos movimentos de evasão 

populacional das áreas rurais. Os municípios que compõem o território não fugiram às 

características mais gerais que marcaram esse processo. Mais especificamente, ainda 

que substantivas parcelas dos emigrantes rurais tenham se fixado em centros urbanos 

próximos de suas áreas de origem, predominaram os deslocamentos de maior 

distância, resultando em saldos migratórios negativos para fora da região. 
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Os dados relacionados à movimentação populacional ocorrida no quinquênio 

1995-2000 ilustram essa tendência (Tabela 24). Embora os municípios do território 

recebam consideráveis fluxos imigratórios, particularmente de âmbito intra-estadual – 

com destaque para, entre outros, Irati –, as perdas para inúmeros deles são mais 

volumosas, provocando, nesses casos, e para o conjunto do território, saldo negativo 

nas trocas populacionais (IPARDES, 2007). 

Tabela 24 - Imigrantes, emigrantes e trocas líquidas migratórias intra-estaduais e interestaduais de data 
fixa

1
 segundo municípios do Território Centro-Sul - Paraná 1995/2000. 

Município 
Imigrantes

2
 Emigrantes Trocas líquidas 

Intra-

estaduais 

Interestaduais Total Intra-

estaduais 

Interestaduais Total Intra-

estaduais 

Interestaduais Total 

Irati 3 268 434 3 701 4 429 318 4 747 -1 161 115 -1 046 

Rebouças 529 119 648 1 565 207 1 772 -1 035 -88 -1 124 

Fonte: IPARDES, 2007 – modificado por Concresolo, 2013. 

(1) O imigrante de data fixa do período 1995/2000 não residia na localidade em estudo em 1995, e sim em 2000; o emigrante de data fixa informou, na pesquisa censitária, que 
residia na localidade em estudo em 1995, mas na data do Censo (2000) residia em outro local. 
(2) Exclusivo imigrantes procedentes de países estrangeiros. 

 

Sob o ponto de vista dos movimentos intra-estaduais, o município de Irati está 

entre os que predominam numericamente os deslocamentos tendo como origem e 

destino os demais municípios do Estado que não integram nenhum dos territórios 

pertencentes ao Território Centro-Sul. 

De acordo com IPARDES (2007), subjacentes às alterações na dinâmica de 

crescimento populacional da região, fortemente condicionadas pelos processos 

migratórios, interagem também as mudanças no comportamento reprodutivo e no perfil 

de mortalidade da população observadas no período. Desde meados da década de 

1960, várias regiões do Brasil passaram a experimentar uma trajetória firme e 

continuada de declínio da fecundidade, inserindo o País em um quadro irreversível de 

transição demográfica. A população do Paraná acompanhou pari passu esse processo 

e, apesar da existência de diferenciais regionais intra-estaduais, já no início dos anos 

1990 demonstrava padrões de controle efetivo e continuado do tamanho de suas 

proles. O número médio de filhos tidos nascidos vivos por mulher no transcorrer do 

período reprodutivo, estimado para o Estado no início da década de 1990, situava-se 

em 2,6, tendo declinado para 2,3 em torno do ano 2000. Os municípios do território 

Centro-Sul evidenciavam níveis de fecundidade mais elevados do que a média do 

Estado nesse período. No entanto, todos experimentaram queda nas taxas de 

fecundidade no intervalo de dez anos, alguns em níveis expressivos. 
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No transcorrer das últimas décadas do século XX, os padrões etários dos 

municípios paranaenses revelaram um processo paulatino de envelhecimento, com 

redução do peso dos grupos de idade mais jovens e aumento, por outro lado, das 

proporções das idades adultas e idosas (IPARDES, 2004). Assim, de acordo com 

IPARDES (2007), no limiar dos anos 2000, o grau de envelhecimento da população do 

Estado, medido por meio do índice de idosos, atingia quase 20%, indicando que para 

cada 100 jovens menores de 15 anos de idade que residiam no Paraná havia 20 idosos 

com 65 anos e mais de idade. O grau de envelhecimento da população do território 

Centro-Sul encontra-se em um patamar próximo ao da média do Estado, 

apresentando-se no grupo de territórios em estudo com graus de envelhecimento de 

nível intermediário. No âmbito intraterritorial, os municípios, Rebouças e Irati, dentre 

outros, apresentavam, em 2010 índices de envelhecimento acima da média do território 

(TABELA 25) (IPARDES, 2007). 

Tabela 25 - População por grandes grupos etários e índice de idosos (2010). 

Município 
Grupo etário Índice de idosos 

(%) 

 0-14 anos 65 anos ou mais  

Irati 13.253 3943 29,7 

Rebouças 2543 1128 44,3 

Fonte: IPARDES (2007) – modificado por Concresolo, 2013. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) do município de Irati diminuiu de 

0,743 no ano 2000 para 0,726 em 2010 (IPARDES, 2007; IPARDES, 2010). No 

entanto, o município subiu da 186º para a 94º no ranking estadual. O IDH-M do 

município de Rebouças no ano de 2010 foi de 0,672, enquanto no ano 2000 este índice 

era de 0,711.  Ambos os municípios encontram-se com seus IDHs distantes da média 

estadual que é 0,749 (IPARDES, 2013).   

A renda familiar é um dos indicadores que quantificam e qualificam a situação de 

pobreza. É considerada um referencial analítico capaz de expressar aspectos da 

privação humana relacionados às necessidades básicas insatisfeitas. Neste estudo o 

limiar de pobreza está relacionado à renda familiar per capita de até meio salário 

mínimo. No município de Irati, no ano de 2007, 2.614 famílias residentes na área 

urbana (62,6%) e 1.560 famílias da área rural (37,4%) encontravam-se em situação de 

pobreza (IPARDES, 2007). A taxa de pobreza para este município foi de 27,4%, 

enquanto a taxa de pobreza do estado foi de 20,9% (IPARDES, 2007). 
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Para o município de Rebouças, 556 famílias da área urbana (35%) e 1.033 

famílias da área rural (65%) encontravam-se em situação de pobreza. A taxa de 

pobreza deste município é de 41,3%, ou seja, 20,4% maior do que a taxa de pobreza 

do estado. 

A predominância de população rural nestes municípios contribuiu para a maior 

concentração de famílias pobres. As elevadas taxas de pobreza das famílias rurais não 

revelam a parcela dos ganhos familiares resultantes da produção para consumo 

próprio. No entanto, essa parcela possivelmente não representa acréscimo 

significativo, capaz de alterar o quadro de carências sociais dessas famílias, levando-

se em conta a fragilidade das condições de produção em geral. 

A presença do trabalho infanto-juvenil é mais um forte indicativo das dificuldades 

socioeconômicas das famílias que dependem da contribuição do trabalho ou da renda 

de seus filhos. A condição de ocupação precoce pressupõe que este segmento se 

encontra comprometido com obrigações que, de modo geral, os penalizam pelos riscos 

à saúde, pela perda de oportunidade de investimentos na formação e, principalmente, 

pela supressão da infância enquanto momento fundamental para atender à 

integralidade do desenvolvimento. De acordo com dados do IPARDES (2007), no 

município de Irati, dos 8.152 habitantes entre 10 e 17 anos, 1.549 exerciam atividade 

remunerada, dos 4.129 habitantes com faixa etária de 10 a 13 anos, 239 exerciam 

atividade remunerada e dos habitantes com faixa etária de 14 a 17 anos 1.310 

exerciam atividade remunerada. No município de Rebouças 729 dos 2.486 habitantes 

com idade de 10 a 17 anos exerciam atividade remunerada, sendo que 207 

encontravam-se na faixa etária de 10 a 13 anos e 522 na faixa etária de 14 a 17 anos. 

De modo geral, a grande maioria das crianças encontrava-se ocupada em atividades 

agrossilvipastoris, com grande concentração no cultivo do fumo. Outro cultivo no qual 

as crianças estavam presentes em número significativo é o do milho. Nas demais 

atividades as crianças encontravam-se distribuídas de modo mais atomizado, seguindo 

a diversidade existente nos municípios. Em termos de atividades urbanas, verifica-se 

menor montante e distribuição relativamente esparsa, à exceção da ocupação em 

serviços domésticos. Entre as demais, destacam-se a ocupação em serviços, no 

comércio de madeira e na produção têxtil, no município de Irati (IPARDES, 2007). 

A forte presença infanto-juvenil em atividades agrossilvipastoris mostra que 

atividade econômica nestes municípios baseia-se no setor primário. Dados do 
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IPARDES (2013) apresentados nas Tabelas 26 a 33 mostram as principais atividades 

do setor primário desenvolvidas nos municípios de Irati e Rebouças: 

Tabela 26 - Estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades econômicas no município de 
Irati (Censo Agropecuário IBGE, 2006). 

Atividades econômicas 
Estabelecimentos Área (ha) 

Lavoura temporária 2.361 54.386 

Horticultura e floricultura 109 1.030 

Lavoura permanente 15 884 

Produção de sementes, mudas e outras 

formas de propagação vegetal. 

1 X 

Pecuária e criação de outros animais 412 9.546 

Produção florestal de florestas plantadas 67 4.547 

Produção florestal de florestas nativas 17 385 

Pesca 1 X 

Aquicultura 9 243 

TOTAL 2992 71.042 

Fonte: IPARDES, 2013. 

 

Tabela 27 - Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola no município de Irati. 

Produtos 
Área colhida 

(ha) 
Produção 

(t) 
Rendimento médio 

(kg/ha) 

Valor 

(R$1000,00) 

Alho 3 14 4.667 63 

Arroz 290 609 2.100 262 

Aveia 100 195 1.950 58 

Batata-inglesa 493 15.005 30.436 9.003 

Cebola 790 18.732 23.711 9.366 

Erva-mate (folha-verde) 400 4.400 11.000 1.584 

Feijão 18.620 26.251 1.410 28.429 

Fumo (em folha) 3.700 8122 2.195 42.234 

Mandioca 135 4.430 18.000 558 

Milho 6.850 42.125 6.150 15.447 

Pera 3 3 1.000 5 

Pêssego 24 216 9.000 470 

Soja 23.600 75.825 3.213 54.343 

Tomate 18 477 26.500 453 

Trigo 3.800 9.880 2.600 4.347 

Triticale 200 500 2.500 160 

Uva 13 130 10.000 156 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: Dados estimados. Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporárias e permanente não 

aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 04de dezembro de 2012. Diferenças encontradas são em razão                   

da unidade adotada. 
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Tabela 28 - Efetivo de pecuária e aves para o município de Irati – 2011. 

Efetivos 
Número 

Rebanho de bovinos 16.690 

Rebanho de equinos 4.150 

Galináceos (galinhas, galos, frangos(as) e pintos) 76.990 

Rebanho de ovinos 1.490 

Rebanho de suínos 21.150 

Rebanho de asininos 7 

Rebanho de bubalinos 165 

Rebanho de caprinos 1.240 

Rebanho de muares 183 

Rebanho de ovinos tosquiados 1.100 

Rebanho de vacas ordenhadas 4.800 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: O efetivo tem como data de referência o dia 31 de dezembro do ano em questão. Os municípios sem informação   

             para pelo menos um efetivo de rebanho não aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 04 de    

             dezembro de 2012. 

Tabela 29 - Produção de origem animal para o município de Irati - 2011. 

Produtos 
Valor (R$ 1000,00) Produção Unidade 

Lã 6 1.870 Kg 

Leite 5.978 6.292 Mil litros 

Mel de abelha 160 32.000 Kg 

Ovos de galinha 504 280 Mil dúzias 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: Posição dos dados, no site do IBGE, 04 de dezembro de 2012. Diferenças encontradas é em razão da unidade 

            adotada. 

 

Tabela 30 - Estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades econômicas no município de 
Rebouças (Censo Agropecuário IBGE, 2006). 

Atividades econômicas 
Estabelecimentos Área (ha) 

Lavoura temporária 1.271 24.636 

Horticultura e floricultura 50 202 

Lavoura permanente 9 152 

Pecuária e criação de outros animais 263 3.778 

Produção florestal de florestas plantadas 22 1.771 

Produção florestal de florestas nativas 13 367 

Aquicultura 3 442 

TOTAL 1.631 31.347 

Fonte: IPARDES, 2013. 
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Tabela 31 - Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola no município de 
Rebouças. 

Produtos 
Área colhida 

(ha) 
Produção 

(t) 
Rendimento médio 

(kg/ha) 

Valor 

(R$1000,00) 

Alho 2 9 4.500 40 

Arroz 150 315 2.100 135 

Aveia 60 120 2.000 135 

Batata-inglesa 356 10.722 30.118 6.433 

Cebola 50 1.000 20.000 500 

Erva-mate (folha-verde) 400 1.200 3.000 432 

Feijão 7.510 11.835 1.576 12.817 

Fumo (em folha) 1.880 4.164 2.215 21.652 

Mandioca 110 1.870 17.000 430 

Milho 7.800 54.360 6.969 19.933 

Pêssego 2 14 7.000 30 

Soja 15.300 49.890 3.261 35.756 

Tomate 2 55 27.500 52 

Trigo 630 1.764 2.800 776 

Triticale 30 69 2.300 22 

Uva 2 14 7.000 16 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: Dados estimados. Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporárias e permanente não 

aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 04de dezembro de 2012. Diferenças encontradas são em razão                   

da unidade adotada. 

 

Tabela 32 - Efetivo de pecuária e aves para o município de Rebouças – 2011. 

Efetivos 
Número 

Rebanho de bovinos 5.610 

Rebanho de equinos 1.625 

Galináceos (galinhas, galos, frangos(as) e pintos) 284.690 

Rebanho de ovinos 398 

Rebanho de suínos 16.090 

Rebanho de caprinos 782 

Rebanho de muares 62 

Rebanho de ovinos tosquiados 275 

Rebanho de vacas ordenhadas 1.810 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: O efetivo tem como data de referência o dia 31 de dezembro do ano em questão. Os municípios sem informação   

             para pelo menos um efetivo de rebanho não aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 04 de    

             dezembro de 2012. 
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Tabela 33 - Produção de origem animal para o município de Irati - 2011. 

Produtos 
Valor (R$ 1000,00) Produção Unidade 

Lã 1 562 Kg 

Leite 2.038 2.145 Mil litros 

Mel de abelha 35 7.050 Kg 

Ovos de galinha 217 120 Mil dúzias 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: Posição dos dados, no site do IBGE, 04 de dezembro de 2012. Diferenças encontradas é em razão da unidade 

            adotada. 

 

A produção de soja, feijão, milho, trigo e fumo predominam nos municípios de 

Irati e Rebouças. Na pecuária, a criação de aves é a predominante em ambos os 

municípios, seguida da criação de suínos, bovinos e equinos. 

Os municípios de Irati e Rebouças receberam, respectivamente, em 2012, as 

quantias de R$ 90.442,42 e R$ 600,60 por compensação financeira pela exploração 

mineral. Em Irati ocorre exploração de argila e basalto, enquanto em Rebouças a 

exploração mineral limita-se a argila. 

No quesito habitabilidade o município de Irati registrou o menor percentual de 

inadequação, quando considerado o número de pessoas por cômodo (mais do que 

duas pessoas por cômodo), a saber: 15,4%. A análise da infra-estrutura associada à 

das condições de habitação adota o enfoque da inadequação e, portanto, da demanda, 

e tem como objetivo apontar as necessidades mais imediatas da população. IPARDES 

(2007) considerou como inadequados todos os domicílios particulares permanentes 

que não tinham água encanada em pelo menos um cômodo, independentemente da 

condição de acesso (rede geral, poço ou nascente). Também foram considerados 

inadequados quanto ao esgotamento sanitário os domicílios não ligados à rede geral 

de esgoto ou fossa séptica. Do mesmo modo, foram tomados como inadequados 

aqueles domicílios em que o lixo não é coletado e há ausência de energia elétrica. Na 

Tabela 34 estão apresentados o total de domicílios e o percentual de inadequação. 
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Tabela 34 - Total de domicílios e percentual de inadequações de água, esgoto, coleta de lixo e energia 
elétrica, segundo situação de domicílio e municípios do território Centro-Sul. 

Município 
Domicílios Domicílios Inadequados (%) 

 Total Abs % Água Esgotamento Lixo Energia 

Elétrica 

  Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural  

Irati 14.474 11.054 3420 76,4 23,6 8,2 30,2 27,4 78,9 7,5 95,6 4,6 

Rebouças 3.701 1.910 1.791 51,6 48,4 12,0 26,5 43,7 96,8 7,3 97,9 12,5 

 Fonte: IPARDES, 2013. 

No que se refere a esgotamento sanitário e destino do lixo, chama a atenção a 

magnitude da inadequação. Observa-se que mais de 25% dos domicílios urbanos do 

município de Irati encontravam-se inadequados para o esgotamento sanitário. Para o 

município de Rebouças a situação é ainda pior, sendo que mais de 40% dos domicílios 

da área urbana encontravam-se inadequados para esgotamento sanitário. Na área 

rural a situação é ainda mais grave: no município de Rebouças quase 100% dos 

domicílios encontravam-se inadequados e para o município de Irati mais de 75% dos 

domicílios encontravam-se nesta situação. 

Quanto ao destino do lixo, é na zona rural que esse serviço demanda uma 

política mais efetiva, uma vez que a maioria dos domicílios rurais adotam práticas 

inadequadas. Sobre esse ponto, é preciso ressaltar que o padrão de consumo das 

populações rurais com acesso a produtos industrializados está cada vez mais próximo 

do padrão urbano, o que coloca a necessidade de se discutir e dotar essas populações 

de serviços de coleta de lixo. Em ambos os municípios a inadequação para lixo na área 

rural está próxima de 100%. Na zona urbana, o percentual médio de inadequação para 

a coleta de lixo é 7,4%. 

 

8.3.2 SÃO MATEUS DO SUL 

O município de São Mateus do Sul possui uma população estimada de 43.750 

habitantes (IBGE, 2010) e situa-se no Território de União da Vitória, o qual localiza-se 

parte no Segundo Planalto e parte no Terceiro Planalto Paranaense e abrange uma 

área de 7.298 km², correspondendo a cerca de 3,7% do território estadual e a 9,1% da 

área do Projeto. Essa região faz divisa ao norte e leste com o território Centro-Sul; a 

noroeste, com o território Cantuquiriguaçu; a oeste, com o Grande Sudoeste, e ao sul, 

com o estado de Santa Catarina. 

Assim como o Território Centro-Sul, o território União da Vitória reúne um 

conjunto de municípios que ocupam parcela a extensa região denominada “Paraná 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  208 

Tradicional”, permanecendo sempre escassamente povoada e apresentando bases 

econômicas estreitas e de baixo dinamismo, a região teve um tardio processo de 

integração a outras áreas mais empreendedoras do Estado, em função da quase total 

ausência de vias de comunicação que estimulassem a circulação de mercadorias e 

fomentassem a produção. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, o conjunto do território experimentou uma 

redução no ritmo de crescimento populacional, determinado principalmente pelo 

refreamento experimentado por União da Vitória, Bituruna e General Carneiro. Nos 

anos 1990, Bituruna e General Carneiro voltaram a apresentar impulsão em suas taxas 

de crescimento, mas o território manteve-se crescendo no mesmo patamar. No período 

subseqüente, praticamente todos os municípios evidenciam taxas positivas, porém 

inferiores a 1% ao ano, sinalizando uma situação generalizada de perdas migratórias. 

O município de São Mateus do Sul apresentou um decréscimo na taxa de crescimento 

geométrico da população, variando de 1,3% na década de 1970 para 1% em 2007. 

Sem dúvida, o componente migratório, dentre os fatores demográficos, vem tendo um 

peso substantivo na conformação do quadro populacional regional. A Tabela 35 

apresenta a situação de emigrantes e imigrantes para São Mateus do Sul. 

Tabela 35 - Imigrantes, emigrantes e trocas líquidas migratórias intra-estaduais e interestaduais de data 
fixa - município de São Mateus do Sul. 

Município 
Imigrantes Emigrantes Trocas Líquidas 

São 

Mateus 

do Sul 

Intra-

estaduais 

Interestaduais Total Intra-

estaduais 

Interestaduais Total Intra-

estaduais 

Interestaduais Total 

 1.340 450 1.789 2.257 693 2.950 -917 -243 -1.161 

Fonte: IPARDES, 2007. 

Chama a atenção para o município de São Mateus do Sul o saldo negativo tanto 

nas trocas interestaduais como nas intra-estaduais. 

Subjacentes às alterações na dinâmica de crescimento populacional da região, 

fortemente condicionadas pelos processos migratórios, interagem também as 

mudanças no comportamento reprodutivo e no perfil de mortalidade da população, 

verificadas no período. 

Desde meados da década de 1960, várias regiões do Brasil passaram a 

experimentar uma trajetória firme e continuada de declínio da fecundidade, inserindo o 

País em um quadro irreversível de transição demográfica. Todas essas mudanças 

imprimiram uma nova conformação à estrutura etária e por sexo da população do 

território, acompanhando a tendência estadual. No transcorrer das últimas décadas do 
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século XX os padrões etários dos municípios paranaenses revelaram um processo 

paulatino de envelhecimento, com redução do peso dos grupos de idade mais jovens, e 

aumento, por outro lado, das proporções das idades adultas e idosas (IPARDES, 

2007). A população do município de São Mateus do Sul com faixa etária de 0 a 14 anos 

é de 9.682 habitantes e a população com faixa etária igual ou superior a 65 anos é de 

2.732 habitantes (IBGE, 2010), com índice de idosos igual a 28,2%. Dos habitantes na 

faixa etária de 0 a 14 anos, 4.964 são do sexo masculino e 4.718 são do sexo feminino. 

Dentre a população idosa, 1.280 do total de habitantes são do sexo masculino e 1.452 

são do sexo feminino. Dos habitantes na faixa de 15 a 64 anos, 11.976 são do sexo 

masculino e 11.527 são do sexo feminino, prevalecendo um número maior de homens 

do que de mulheres residentes. 

O IDH-M municipal é igual a 0,719 (IPARDES, 2013), inferior ao IDH-M deste 

município para o ano 2000 que foi igual a 0,766. O IDH-M de São Mateus do Sul 

encontra-se abaixo do IDH-M estadual que é igual a 0,749, mas ainda assim é o maior 

dentre os municípios do Território União da Vitória. Muitas vezes os avanços 

socioeconômicos não se refletem em conquista de melhor posição no ranking estadual. 

Nesse sentido, vale citar que São Mateus do Sul, que, embora tenha melhorado seus 

indicadores, perdeu posição relativa. 

O total de famílias pobres (renda per capita até meio salário mínimo) no 

município de São Mateus do Sul é de 1.508 na área urbana e 1.695 na área rural, 

totalizando 3.203 famílias pobres. A taxa de pobreza para este município é de 31% e 

do Território União da Vitória é o município que apresenta o maior número de famílias 

pobres (IPARDES, 2007).  A forte presença de municípios com predominância de 

população rural contribuiu para a maior concentração de famílias pobres nestas áreas. 

Há no município de São Mateus do Sul um total de 5.693 jovens de 10 a 17 anos 

(IPARDES, 2007). Destes, exercendo atividade remunerada, 199 encontram-se na 

faixa dos 10 aos 13 anos de idade e 909 encontram-se na faixa etária de 14 a 17 anos. 

Assim como nos municípios de Irati e Rebouças, a grande maioria das crianças 

encontrava-se ocupada em atividades agrossilvopastoris, destaca-se o trabalho na 

silvicultura, em particular no município de São Mateus do Sul (IPARDES, 2007). 

Os adolescentes encontram-se distribuídos igualmente entre as atividades 

urbanas e rurais. O trabalho rural, assim como no Paraná, tem o cultivo de milho como 

grande absorvedor deste segmento. Outra parcela expressiva encontra-se na 

silvicultura, que se desenvolve em vários municípios do território. Vale observar que um 
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número menor de adolescentes também está presente no cultivo do fumo. 

Independentemente da dimensão desse grupo, é importante salientar que enfrentam 

um elevado grau de exposição aos riscos inerentes ao cultivo de fumo, bem como à 

produção de carvão, em geral associada à silvicultura, e estão sujeitos a graves 

penalizações à saúde (IPARDES, 2007). 

Em relação às ocupações urbanas, a atividade predominante é serviços 

domésticos, com número elevado de adolescentes ocupados no município de São 

Mateus do Sul. A fabricação de produtos de madeira, atividade peculiar ao território, 

absorve contingente expressivo de trabalhadores adolescentes, principalmente em São 

Mateus do Sul (IPARDES, 2007). 

Tabela 36 - Total de domicílios e percentual de inadequações de água, esgoto, coleta de lixo e energia 
elétrica, segundo situação de domicílio no município de São Mateus do Sul. 

Município 
Domicílios Domicílios Inadequados (%) 

 Total Abs % Água Esgotamento Lixo Energia 

Elétrica 

  Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural  

São 

Mateus 

do Sul 

9.872 5.804 3.978 59,3 40,7 7,8 34,8 32,5 88,6 5,2 99,6 4,7 

 Fonte: IPARDES, 2013. 

 

Na zona rural, de todos os municípios pertencentes ao território União da Vitória, 

o que apresentou os maiores percentuais de inadequação no abastecimento de água 

foi São Mateus do Sul (34,8%). Os maiores percentuais de domicílios inadequados 

para esgotamento e lixo também ocorrem na zona rural, sendo que praticamente 100% 

dos domicílios da zona rural são inadequados para o quesito lixo e quase 90% 

inadequados para o quesito esgotamento (TABELA 36).  

A produção de soja, feijão, milho, trigo e fumo predominam em São Mateus do 

Sul. Na pecuária, a criação de aves é a predominante, seguida da criação de suínos e 

bovinos. A compensação financeira, no ano de 2012, pela exploração mineral de 

arenito, argila, basalto e folhelho betuminoso foi de R$ 80.031,02 (TABELAS 37 a 40). 

 

 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  211 

Tabela 37 - Estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades econômicas no município de 
Rebouças (Censo Agropecuário IBGE, 2006). 

Atividades econômicas 
Estabelecimentos Área (ha) 

Lavoura temporária 2.028 47.444 

Horticultura e floricultura 146 866 

Lavoura permanente 67 2.398 

Produção de sementes, mudas e outras 

formas de propagação vegetal 

2 X 

Pecuária e criação de outros animais 627 10.503 

Produção florestal de florestas plantadas 292 17.662 

Produção florestal de florestas nativas 6 843 

Aquicultura 1 X 

TOTAL 3.169 79.733 

Fonte: IPARDES, 2013. 
 

Tabela 38 - Área colhida, produção, rendimento médio e valor da produção agrícola no município de 
Rebouças. 

Produtos 
Área colhida 

(ha) 
Produção 

(t) 
Rendimento médio 

(kg/ha) 

Valor 

(R$1000,00) 

Alho 10 32 3.200 112 

Amendoim 5 5 1.000 10 

Arroz 250 450 1.800 202 

Batata-doce 35 360 10.286 72 

Batata-inglesa 3.040 62.769 20.648 37.661 

Cana-de-açúcar 9 315 35.000 16 

Cebola 45 770 17.111 616 

Erva-mate (folha-verde) 2.000 8.000 4.000 2.640 

Feijão 10.500 13.650 1.300 13.650 

Figo 1 5 5.000 10 

Fumo (em folha) 2.450 4.949 2.020 20.785 

Laranja 15 180 12.000 108 

Limão 1 10 10.000 5 

Mandioca 300 5.100 17.000 1.173 

Melancia  100 2.700 27.000 1.080 

Milho 6.200 48.360 7.800 20.553 

Pêssego 5 25 5.000 47 

Soja 21.524 70.108 3.257 47.673 

Tangerina 10 100 10.000 90 

Tomate 5 285 57.000 271 

Trigo 950 2.874 3.025 1.207 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: Dados estimados. Os municípios sem informação para pelo menos um produto das lavouras temporárias e permanente não 

aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 04de dezembro de 2012. Diferenças encontradas são em razão                   

da unidade adotada. 
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Tabela 39 - Efetivo de pecuária e aves para o município de Rebouças – 2011. 

Efetivos 
Número 

Rebanho de bovinos 17.000 

Rebanho de equinos 4.000 

Galináceos (galinhas, galos, frangos(as) e pintos) 380.000 

Rebanho de ovinos 4.000 

Rebanho de suínos 32.300 

Rebanho de bubalinos 10 

Rebanho de caprinos 1.200 

Rebanho de muares 170 

Rebanho de ovinos tosquiados 4.000 

Rebanho de vacas ordenhadas 3.000 

Fonte: IPARDES, 2013. 

NOTA: O efetivo tem como data de referência o dia 31 de dezembro do ano em questão. Os municípios sem informação   

             para pelo menos um efetivo de rebanho não aparecem nas listas. Posição dos dados, no site do IBGE, 04 de    

             dezembro de 2012. 

 
Tabela 40 - Produção de origem animal para o município de Irati - 2011. 

Produtos 
Valor (R$ 1000,00) Produção Unidade 

Lã 20 8.000 Kg 

Leite 2.475 4.500 Mil litros 

Mel de abelha 104 26.000 Kg 

Ovos de galinha 605 605 Mil dúzias 

Fonte: IPARDES, 2013. 

As condições socioeconômicas mais gerais vividas, hoje, pela população dos 

municípios de Irati, Rebouças e São Mateus do Sul estão relacionadas ao processo de 

ocupação do chamado “Paraná Tradicional”, uma vez que este esteve pautado na 

exploração de recursos da natureza e atividades econômicas de cunhos extensivo e 

extrativo, características que se fizeram presentes por um longo período e 

permanecem até hoje. Parte importante do seu povoamento inicial decorreu de 

incursões militares, de tráfego de tropeiros e de estratégias governamentais de 

dinamização da navegação no vale médio do Iguaçu e da instalação de colônias de 

imigrantes. A região em estudo teve um tardio processo de integração a outras áreas 

mais empreendedoras do Estado em função da quase total ausência de vias de 

comunicação. 

No âmbito da dinâmica demográfica, as tendências mais gerais observáveis no 

Paraná estão presentes no território, tais como a queda da fecundidade e o grau de 

envelhecimento da população.  
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Dentre os fatores demográficos, o componente migratório vem tendo um peso 

substantivo nos três municípios. Ainda que substantivas parcelas dos emigrantes rurais 

tenham se fixado em centros urbanos próximos de suas áreas de origem, 

predominaram os deslocamentos de maior distância, resultando em saldos migratórios 

negativos para fora dos mesmos. A movimentação populacional ocorrida no qüinqüênio 

1995-2000 registrou um saldo negativo nas trocas populacionais, pois embora os 

municípios recebam consideráveis fluxos imigratórios, particularmente de âmbito intra-

estadual, suas perdas são bem mais volumosas. Entretanto, chama a atenção os fluxos 

interestaduais, principalmente os de emigração. 

Apesar dos ganhos significativos quanto à ampliação do acesso a programas e 

serviços ocorridos no estado, os dados apresentados indicam a necessidade de maior 

concentração nas ações para que o investimento público resulte numa alteração dos 

indicadores de habitabilidade, saúde e educação, o que, consequentemente, refletirá 

nos indicadores sintéticos de desenvolvimento humano. Às políticas públicas sugeridas 

deve-se acrescentar aquelas vinculadas a saneamento e adequação do destino do lixo 

doméstico, pois são as variáveis que, relativamente, mais comprometeram o 

desempenho dos municípios, indicando a necessidade de uma ação dirigida e efetiva. 

A economia agrária continua sendo a base econômica nos três municípios.  O 

reflexo dessa estrutura pode ser observado também no baixo percentual de 

empregados no setor formal e no número expressivo de ocupados exercendo funções 

por conta própria e na condição de não remunerado em ajuda a membro do domicílio. 

 

8.3.3 COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Há no Paraná 227 comunidades faxinalenses identificadas e concentradas 

especialmente na região Centro-Sul do Estado. De acordo com Porto (2013), existem 

perspectivas distintas sobre faxinais, das quais a autora destaca três: 1) faxinal como 

descrição de um determinado meio ambiente, que em alguns momentos se aproxima 

da noção de faxinal como criadouro comum; 2) faxinal como sistema produtivo; 3) 

faxinal como identidade e proposta política de construção de direitos e usos do 

território. Renato Passos (2012) em entrevista concedida a Porto (2013) define faxinal 

da seguinte forma: 

“O faxinal é aquele mato mais alto que... vamos distinguir, tem a 

capoeira, é um mato fino, quase sempre formado por bracatinga. Hoje 

quase não tem mais. E o faxinal é aquele que era pinheiro, imbuia, e erva-
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mate, e canela, um mato mais alto. E embaixo é pasto. Que o pessoal 

costumava criar também gado ali, e porco solto, que comia o pinhão, e 

criava muito cabrito, que o cabrito se dá bem no faxinal. E muito cavalo 

também que era criado no faxinal” 

As terras de cultura agrícola, a fim de terem a produção protegida da eventual 

destruição pelos animais criados à solta nos faxinais, eram ou distantes dos mesmos, 

ou deles separadas por algum acidente natural, ou mesmo por cercas construídas 

pelos habitantes regionais. Nestas terras se localizavam os paióis, utilizados tanto para 

armazenamento dos produtos agrícolas quanto para abrigo e morada durante períodos 

em que há intensificação do trabalho na lavoura (PORTO, 2013). 

Porto (2013) afirma que é o uso das áreas de faxinal como compáscuo por 

grupos rurais tradicionais que leva a que o termo passe a designar não apenas o 

ambiente, mas também um sistema produtivo complexo, marcado pela conjugação da 

policultura de subsistência, criação à solta e extração de erva-mate (também de pinhão, 

madeira, frutos e ervas medicinais). Tal sistema conjugará uso familiar e comum  do 

território, produções diversificadas destinadas tanto para o autoconsumo quanto para o 

mercado, ciclos produtivos de duração diferenciada (vários deles ultrapassando o 

mínimo de dois anos – como é o caso da extração de erva-mate e madeira, ou criação 

de alguns animais). 

Segundo Chang (1988), o que torna o sistema faxinal atípico é sua forma de 

organização. Ele se distingue das demais formas camponesas de produção no Brasil 

pelo seu caráter familiar coletivo no uso da terra para a produção animal. A instância do 

comunal é consubstanciada nesse sistema em forma de “criadouro comum”, espaço no 

qual os animais são criados à solta. 

De acordo com Porto, 2013, este tipo de criação enquadra-se no modelo do 

criador comunitário, fechado em seu perímetro, e estabelecendo relações não muito 

claras entre sua existência e os “interesses dos capitalistas”. A autora explicita a 

relação entre os faxinais como compáscuo e o interesse dos proprietários na extração 

de madeira e erva-mate. Constrói, portanto, o modelo do tripé econômico fundado no 

extrativismo, lavoura e criação animal, mas não explora de maneira sistemática este 

tripé. Com foco permanente no criador, define como motivo central para sua criação a 

economia de material na construção de cercas que separem as áreas de pastagem das 

de lavoura. No entanto, a partir do momento em que ele se estabelece, marca a 

sociabilidade local e instaura relações de amizade, vizinhança e compadrio entre os 
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participantes do sistema. Também define padrões mais amplos de trabalho, uso da 

terra, compra e venda, herança. 

Chang (1988) aponta as várias etapas históricas de constituição, consolidação e 

desarticulação do criadouro comunitário. Ressalta as mudanças ocorridas ao longo do 

período entre 1910 e 1981, sendo relevantes aspectos como a alteração dos principais 

produtos comerciais – batata, trigo, erva-mate, suínos, madeira, fumo –, substituição de 

mão de obra familiar e processos de trabalho coletivo (mutirão, localmente denominado 

puxirão) pelo trabalho assalariado, emigração de mão de obra local, conjugação de 

produtos para o autoconsumo e produtos para o mercado (havendo duplo destino em 

alguns casos), ocorrência de crises econômicas ao longo do período. Através desta 

análise se esclarece a definição dada pelo autor dos participantes do criador 

comunitário como pequena burguesia agrária – pois que proprietários de terras, 

produtores para o mercado e, após um período, contratantes de mão de obra 

assalariada. 

À semelhança dos demais sistemas de produção familiares, o sistema faxinal 

apresenta também os seguintes componentes: produção animal – criação de animais 

domésticos para tração e consumo com destaque às espécies: equina, suína, bovina, 

caprina e aves; produção agrícola – policultura alimentar de subsistência para 

abastecimento familiar e comercialização da parcela excedente, destacando as culturas 

de milho, feijão, arroz, batata e cebola; coleta de erva-mate – ervais nativos 

desenvolvidos dentro do criadouro e coletados durante a entressafra das culturas, 

desempenhando papel de renda complementar (PORTO, 2013).  

Um aspecto significativo do “sistema faxinal” remota do final do século XIX e 

início do século XX, quando a erva-mate produzida nestes sistemas se tornou o 

principal produto de exportação do Paraná, fazendo com que o Estado chegasse a ser 

o terceiro do país (PORTO, 2013). 

Apesar da importância dos sistemas faxinais para a economia local, a qual hoje, 

nos municípios em estudo, ainda baseia-se na agropecuária, não se deve esquecer do 

impacto ambiental causado por este tipo de sistema. Gubert (1987) preocupa-se em 

definir ambientalmente as áreas de faxinais, marcadas pela predominância de “matas 

de araucária degradadas pelo pastoreio extensivo, realizado em criadores comuns”. 

Nos municípios abrangidos pelo projeto em questão há diversas áreas 

demarcadas como “faxinais” pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  216 

no entanto, apenas um sistema faxinal, localizado no município de São Mateus do Sul 

encontra-se na área de influência direta do projeto (Figura 193). 

 
Figura 193 - Faxinais identificados na área de influência direta do projeto. 

Fonte: Concresolo, 2014. 
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8.3.4 ANÁLISE DO FLUXO DE VEÍCULOS 

 

8.3.4.1 Estudos de Tráfego 

O início dos estudos de tráfego se deu pela contagem volumétrica, direcional e 

classificatória, realizada no local previamente aprovado pelo gerente/coordenador do 

projeto e com durações de sete dias consecutivos, durante 24 horas, realizada em 

ponto que caracteriza o tráfego do segmento rodoviário em estudo.  

O segmento inicial que já possui pavimento é o que pode melhor representar o 

tráfego potencial da rodovia, quando estiver totalmente pavimentada, portanto foi o 

local escolhido para a contagem de uma semana. 

As contagens são depuradas no sentido de permitir uma melhor compreensão 

dos dados obtidos no campo.  

 

8.3.4.2 Cálculo do Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) Lado Direito. (São 

Mateus do Sul- Iratí) 

 

Para o cálculo do TMDA, do trecho situado entre as cidades de São Mateus do 

Sul e Iratí, foram necessários alguns depuramentos das contagens 

classificatórias/volumétricas realizadas, que na verdade são chamadas de Volume 

Diário Médio (VDM), com a finalidade de representar apenas uma amostragem 

semanal. Para os depuramentos em questão não se levaram em conta às contagens 

classificatórias/volumétricas referente a motocicletas, somente veículos do tipo 

automóveis/utilitários, ônibus e caminhões, conforme é mostrado na Tabela 41 para o 

lado direito da rodovia. 
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Tabela 41 - Contagem volumétrica classificatória - lado direito. 

 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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A Tabela 42 apresenta o percentual do perfil total da frota circulante, incluindo 

automóveis/utilitários, ônibus e caminhões. 

Tabela 42 - Composição total da frota - lado direito. 

COMPOSIÇÃO TOTAL DA FROTA - LADO DIREITO PERCENTUAL (%) 

AUTOMÓVEIS / UTILITÁRIOS 75,47 

ÔNIBUS 2C 1,77 

ÔNIBUS 3C 0,72 

ÔNIBUS 4C 0,03 

CAMINHÃO RÍGIDO 2C 3,19 

CAMINHÃO RÍGIDO 3C 6,63 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2S2 0,80 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3S2 0,03 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2S3 0,80 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2I1 0,61 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3I3 2,61 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3S3 5,93 

CAMINHÃO BI-TREM 3D4 1,28 

CAMINHÃO RODOTREM 3T6 0,11 

TOTAL 100,0 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

A Tabela 43 apresenta o percentual de ônibus e caminhões, desconsiderando os 

automóveis/utilitários. 
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Tabela 43 - Percentual de ônibus e caminhões. 

COMPOSIÇÃO DA FROTA DESCONSIDERANDO 
AUTOMÓVEIS/UTILITÁRIOS                                            

(LADO DIREITO) 

PERCENTUAL (%) 

ÔNIBUS 2C 7,24 

ÔNIBUS 3C 2,94 

ÔNIBUS 4C 0,11 

CAMINHÃO RÍGIDO 2C 13,00 

CAMINHÃO RÍGIDO 3C 27,02 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2S2 3,28 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3S2 0,11 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2S3 3,28 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2I1 2,49 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3I3 10,63 

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3S3 24,19 

CAMINHÃO BI-TREM 3D4 5,31 

CAMINHÃO RODOTREM 3T6 0,45 

TOTAL 100,0 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

8.3.4.3 Cálculo dos Fatores de Correção 

Para transformar VDM em TMDA é necessário utilizar os Fatores de Correção 

Sazonais (FCZ). Os fatores de correção horário (FCH) e diário (FCD), como a 

contagem foi feita em uma semana inteira, são iguais a 1,0. 

 

 Fator de Correção Mensal (FCM) 

O FCM (Tabela 44) foi obtido pela relação entre o VMD no mês de julho/2010, e 

o VMD médio anual da praça de pedágio nº. P5-1, conforme mostrado abaixo. 
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Tabela 44 - Fator de Correção Mensal (FCm) 

Fator de Correção Mensal (FCm) 

Meses VMM VMD FCm 

Janeiro 709239 22879 1,010 

Fevereiro 709548 25341 1,010 

Março 731451 23595 1,041 

Abril 657937 21931 0,937 

Maio 629504 20307 0,896 

Junho 649549 21652 0,925 

Julho 693340 22366 0,987 

Agosto 688425 22207 0,980 

Setembro 728514 24284 1,037 

Outubro 734199 23684 1,045 

Novembro 728956 24299 1,038 

Dezembro 769514 24823 1,095 

Média 702515   

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

ou seja: 

    
                     

                           
 
      

      
       

 

 Fator de Correção Global (FCG) 

O FCG foi obtido pelo produto dos três fatores acima calculados, conforme é 

mostrado na Tabela 45 . O valor calculado de 1,013 é a expansão do VDM calculado 

através das contagens classificatórias/volumétricas. 

Tabela 45 - Fator de Correção Global - FCG 

Praça de Pedágio 
FCH (1) FCD (2) FCM (3) FCG=(1)x(2)x(3) 

nº P5-1 1,000 1,000 1,020 1,020 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

A Tabela 46 apresenta o VDM da frota circulante total pesquisada nos sete dias, 

devidamente corrigida levando-se em conta o FCG e que agora pode ser finalmente 

chamada de TMDA. 
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Tabela 46 - TMDA da frota total circulante - Lado Direito. 

 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 Projeção do Tráfego – Lado Direito 

O modelo tradicional de determinação de taxas de crescimento, utilizando séries 

históricas observadas nas diversas rodovias, não pôde ser aplicado no presente 

trabalho, devido ao fato de não existir tais séries. Assim sendo, foi necessário 

determinar taxas de crescimento de tráfego para todo o Estado do Paraná, 

discriminando por região homogênea denominada Zona de Tráfego (ZT). 

As ZT foram definidas no Plano Diretor Região Sul elaborado pelo antigo DNER 

em 1970. Tal divisão zonal continua sendo adotada no Estado do Paraná porque 

nenhum outro trabalho nesse âmbito foi ainda desenvolvido. 

As ZT, naquele estudo, foram enumeradas de 301 até 333, formando assim, 

para o Estado do Paraná, 33 zonas. 

As taxas de crescimento, por terem sido determinadas para todo o Estado do 

Paraná, foram objeto de um trabalho à parte, realizado especialmente para o Programa 

BID denominado “BID V” por Akishino da UFPR. Sua metodologia foi aplicada no 

Programa BID II, BID III e BID IV, de acordo com a sistemática discutida, na época, 

com técnicos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

Consistiu, basicamente, em se analisar a evolução das Produções Agrícolas do 

Estado (período de 1991 a 2000), definindo a curva de evolução. 

As produções agrícolas foram plotadas num gráfico e diversos tipos de curvas 

foram ajustados, definindo as equações dessas curvas (linear, logarítmica, 

exponencial, hipérbole, etc.) para cada produto agrícola. 

Verificou-se a correlação existente entre a produção agrícola com a frota de 

veículos e determinaram-se as respectivas elasticidades frota/produção. Verificou-se 

também a correlação existente entre a frota de veículos e o tráfego de veículos nas 

rodovias, determinando as elasticidades frota/tráfego. A correlação entre frota e tráfego 

foi realizada para pesquisas de tráfego do Programa Pesquisa de Tráfego sistemática 

do DER/PR no período de 1982 a 1993. Considerou-se que as características de 

correlações entre frota e tráfego continuaram inalteradas. O programa de pesquisas 

sistemáticas foi encerrado em 1993. 

ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃOCAMINHÃOCAMINHÃOCAMINHÃOCAMINHÃO CAMINHÃOCAMINHÃO CAMINHÃO

2C 3C 4C 2C 3C 2S2 3S2 2S3 2I1 3I3 3S3 3D4 3T6

CONTADO 2722 64 26 1 115 239 29 1 29 22 94 214 46 4 2722 884 3606

CORRIGIDO 2776 65 27 1 117 244 30 1 30 22 96 218 47 4 2757 895 3652

TOTAL 

GERAL

SUB-

TOTAL 

SUB-

TOTAL 
TRÁFEGO

AUTOMÓVEIS 

UTILITÁRIOS
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Conhecendo-se as taxas de crescimento de produtos agrícolas e as correlações 

entre frota/produção, o procedimento consistiu em escolher a relação que melhor 

resultado apresentasse (taxa e correlação). 

Com as taxas de crescimento das produções e as elasticidades frota/produto e 

frota/tráfego, determinaram-se as taxas de crescimento por zonas de tráfego. 

O tráfego de automóvel normalmente tem correlação com a renda-per-capita ou 

com a renda total, porém, no trabalho realizado de determinação de taxas de 

crescimento, não foi considerado relatórios de rendas devido ao problema de correção 

de valores existente no Brasil. Os procedimentos de atualização monetária fazem 

distorcer os resultados. Assim sendo, o tráfego de automóveis foi correlacionado com a 

produção total, ou com a população, em princípio. Em alguns casos isolados, no 

entanto, foi necessário adotar correlações com algum produto agrícola em evidência na 

região por não haver encontrado boas correlações com produção total ou população. 

O tráfego de ônibus normalmente tem boa correlação com a população. Foi 

adotada a sistemática de se determinar a taxa de crescimento do tráfego de ônibus a 

partir da taxa de crescimento da população, porém, em alguns casos, o crescimento da 

população foi negativo. Para não se considerar taxas negativas para o tráfego, pois se 

verifica, nas rodovias, que o tráfego dificilmente decresce, as correlações foram feitas 

com a produção total da região.  

O tráfego de caminhões, normalmente tem boa correlação com o setor de 

comércio.  

Devido aos problemas de atualização monetária foi considerado que o comércio 

evolui de acordo com a produção agrícola, uma vez que o Estado do Paraná é um 

estado essencialmente agrícola. Foram consideradas sempre correlações com 

produtos mais em evidência em cada região, a não ser que esse produto não 

“explicasse” adequadamente a variável dependente. Nesse caso, foi adotado o produto 

que apresentasse boa correlação com a frota de caminhões. 

O trecho rodoviário contido em uma determinada zona de tráfego terá taxa de 

crescimento de tráfego dessa zona. Se o trecho estiver inserido em mais de uma zona, 

a sua taxa de crescimento será a média aritmética das taxas das diversas zonas 

conforme mostrado na Tabela 47. 

Para o trecho em estudo será utilizado a zona de tráfego referente à cidade de 

Iratí – PR pelo fato de este possuir uma taxa de crescimento superior a cidade de São 

Mateus do Sul - PR  
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Tabela 47 - Taxa de crescimento de tráfego. 

 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Na Tabela 48 são apresentadas as taxas de crescimento de tráfego no estado 

do Paraná previstas no período de 2002-2014, enquanto na Tabela 49 são 

apresentadas as taxas de crescimento de tráfego para a área em estudo, considerando 

a vida total de projeto estimado em 12 anos, de 2013 a 2024, conforme determinado na 

projeção do tráfego do período, considerando todos os tipos de veículos pesquisados.  

 

  

Taxa de Crescimento do Tráfego 

Rodovia 
 

Subtrecho Específico Zona Taxas de Crescimento (%) 

   Automóveis Ônibus Caminhões 

BR-364/PR São Mateus do Sul - Iratí 307 2,38 1,50 3,91 
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Tabela 48 - Taxas de crescimento de tráfego no estado do Paraná - 2002-2014 

NÚMERO DESCRIÇÃO AUTOMÓVEL ONIBUS CAMINHÕES

301 CURITIBA 2,70 2,76 4,18

302 PARANAGUÁ 2,48 2,78 2,18

303 RIO NEGRO 1,27 1,29 1,77

304 ADRIANÓPOLIS 1,15 0,95 1,18

305 JAGUARIAÍVA 1,11 1,41 1,89

306 PONTA GROSSA 2,26 2,46 2,71

307 IRATI 2,38 1,50 3,91

308 SÃO MATEUS DO SUL 1,81 1,49 3,25

309 UNIÃO DA VITÓRIA 1,55 1,68 3,26

310 CÂNDIDO DE ABREU 1,63 1,14 2,40

311 TELEMACO BORBA 1,72 1,29 2,58

312 IBAITI 1,56 1,69 2,24

313 JACAREZINHO 1,92 1,97 2,30

314 CORNÉLLIO PROCÓPIO 1,76 2,02 2,97

315 ASSAÍ 1,03 1,12 1,23

316 LONDRINA 2,81 3,79 2,19

317 GUARACI 1,78 1,77 2,27

318 APUCARANA 1,76 2,31 2,59

319 FAXINAL 1,58 1,32 3,01

320 PITANGA 1,01 1,22 2,72

321 GUARAPUAVA 2,21 2,47 3,21

322 PATO BRANCO 2,16 1,23 2,35

323 FRANCISCO BELTRÃO 2,02 2,20 2,42

324 CASCAVEL 2,91 3,15 3,48

325 GOIOERE 2,25 2,12 2,69

326 CAMPO MOURÃO 1,40 2,29 1,87

327 MARINGÁ / MARIALVA 2,51 2,86 2,79

328 CIANORTE 2,48 1,87 2,92

329 PARANAVAÍ / ALTO PARANÁ 2,36 2,57 3,34

330 NOVA LONDRINA 1,86 2,25 2,47

331 CRUZEIRO DO OESTE 1,86 2,02 2,18

332 GUAIRA 1,54 2,01 2,86

333 FOZ DO IGUAÇU 2,78 3,03 3,53

TOTAL DO ESTADO 2,32 2,52 4,14

PERÍODO: 2002 - 2014

TAXAS DE CRESCIMENTO

 TAXAS DE CRESCIMENTO DE TRÁFEGO NO ESTADO DO PARANÁ

ZONAS DE TRÁFEGO

 
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Tabela 49 - Taxa de crescimento de tráfego para a área em estudo. 
ÔNIBUSÔNIBUSÔNIBUS

2C 3C 4C 2C 3C 2S2 3S2 2S3 2I1 3I3 3S3 3D4 3T6

2013 2776 65 27 1 117 244 30 1 30 22 96 218 47 4 3678

2014 2842 66 27 1 122 254 31 1 31 23 100 227 49 4 3777

2015 2910 67 28 1 126 263 32 1 32 24 104 235 51 4 3879

2016 2979 68 28 1 131 274 34 1 34 25 108 245 53 4 3984

2017 3050 69 29 1 136 284 35 1 35 26 112 254 55 5 4092

2018 3122 70 29 1 142 296 36 1 36 27 116 264 57 5 4203

2019 3197 71 30 1 147 307 38 1 38 28 121 274 59 5 4317

2020 3273 72 30 1 153 319 39 1 39 29 126 285 61 5 4434

2021 3351 73 30 1 159 332 41 1 41 30 130 296 64 5 4555

2022 3430 74 31 1 165 345 42 1 42 31 136 308 66 6 4679

2023 3512 75 31 1 172 358 44 1 44 32 141 320 69 6 4807

2024 3596 77 32 1 178 372 46 2 46 34 146 332 72 6 4939

ANOS
AUT./    

UTILIT.

CAMINHÕES (RÍGIDOS, REBOQUES E SEMI-REBOQUES)
TOTAIS

 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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8.3.4.4 Cálculo do Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) Lado Esquerdo (Iratí - 

São Mateus do Sul). 

 

Para o cálculo do TMDA do lado esquerdo da rodovia PR-364, foram 

necessários alguns depuramentos das contagens classificatórias/volumétricas 

realizadas, que são chamadas de Volume Diário Médio (VDM), tendo em vista 

representar apenas uma amostragem. Para os depuramentos em questão não se 

levaram em conta às contagens classificatórias/volumétricas referente a motocicletas, 

somente veículos do tipo automóveis/utilitários, ônibus e caminhões, conforme é 

mostrado na Tabela 50. 

 
Tabela 50 - Contagens classificatórias/volumétricas - lado esquerdo. 

SENTIDO:

ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS CAMINHÃO CAMINHÃO S.REBOQUE S.REBOQUE S.REBOQUE S.REBOQUE S.REBOQUE S.REBOQUE BI-TREM RODOTREM

2C (2E)  3C(3E)  4C(4E) 2C(2E) 3C(3E) 2S2(4E) 3S2(5E) 2S3(5E) 2I1(5E) 3I3(6E) 3S3(6E) 3D4(7E) 3T6(9E)

04/08/2013 00:00 - 24:00 h. 2459 12 0 0 3 24 1 4 28 0 24 141 38 0 2459 275 2734

05/08/2013 00:00 - 24:00 h. 2902 51 2 0 111 244 15 36 56 11 88 130 61 0 2902 805 3707

06/08/2013 00:00 - 24:00 h. 2956 109 12 1 149 267 14 1 58 33 88 153 49 1 2956 935 3891

07/08/2013 00:00 - 24:00 h. 2906 91 8 2 169 296 28 0 71 20 111 208 49 2 2906 1055 3961

08/08/2013 00:00 - 24:00 h. 3187 87 7 0 182 332 19 3 73 10 90 186 52 1 3187 1042 4229

09/08/2013 00:00 - 24:00 h. 3079 66 4 0 167 290 3 0 20 19 99 189 46 0 3079 903 3982

10/08/2013 00:00 - 24:00 h. 2654 36 5 0 72 163 1 2 33 4 43 126 45 1 2654 531 3185

2878 65 5 0 122 231 12 7 48 14 78 162 49 1 2878 792 3670

PLANILHA DE CONTAGEM VOLUMÉTRICA/CLASSIFICATÓRIA

CONTAGENS VOLUMÉTRICAS/CLASSIFICATÓRIAS EFETUADAS NA BR-364, km 0 PP

SUL/NORTE VIA BR-364 SÃO MATEUS DO SUL P/ IRATÍ (Lado Esquerdo)

DIAS DO MÊS PERÍODO HORÁRIO

AUTOMÓVEIS            

UTILITÁRIOS

TOTAL 

AUTOMÓVEIS

TOTAL           

CAMIN. + ÔNIBUS

TOTAL 

SENTIDO

MÉDIA  
Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Na Tabela 51 encontra-se o perfil da frota total circulante, incluindo 

automóveis/utilitários, ônibus e caminhões. 

 
Tabela 51 - Composição total da frota - lado esquerdo. 

PERCENTUAL (%)

78,42

1,77

0,14

0,00

3,32

6,28

0,33

0,19

1,31

0,38

2,13

4,41

1,34

0,03

100,0

COMPOSIÇÃO TOTAL DA FROTA                      

(LADO ESQUERDO)

AUTOMÓVEIS / UTILITÁRIOS

ÔNIBUS 2C

ÔNIBUS 3C

ÔNIBUS 4C

TOTAL

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2I1

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3I3

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3S3

CAMINHÃO BI-TREM 3D4

CAMINHÃO RODOTREM 3T6

CAMINHÃO RÍGIDO 2C

CAMINHÃO RÍGIDO 3C

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2S2

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 3S2

CAMINHÃO SEMI REBOQUE 2S3

 
Fonte: Concresolo, 2013. 
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Na Tabela 52 encontra-se a TDMA calculada a partir do VDM da frota circulante 

total pesquisada nos sete dias, devidamente corrigida levando-se em conta o FCG de 

1,020 (mesmo utilizado para o lado direito da rodovia). 

  
Tabela 52 - TMDA da frota circulante - lado esquerdo. 

ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO CAMINHÃO

2C 3C 4C 2C 3C 2S2 3S2 2S3 2I1 3I3 3S3 3D4 3T6

CONTADO 2878 65 5 0 122 231 12 7 48 14 78 162 49 1 2878 794 3672

CORRIGIDO 2936 66 5 0 124 236 12 7 49 14 80 165 50 1 2915 804 3720

SUB-

TOTAL 
TRÁFEGO

AUTOMÓVEIS 

UTILITÁRIOS

SUB-

TOTAL 

TOTAL 

GERAL

 Fonte: Concresolo, 2013. 

 

 Projeção do Tráfego – Lado Esquerdo 

A projeção do tráfego é a mesma considerada na pista do lado direito é 

mostrada levando-se em consideração a zona de tráfego nº 307 da região de Iratí, 

considerando a vida total de projeto estimado em 10 anos, de 2014 a 2024. Na Tabela 

53 segue a projeção do tráfego no período considerando todos os tipos de veículos 

pesquisados.  

Tabela 53 - Projeção do tráfego - lado esquerdo. 

ÔNIBUS ÔNIBUS ÔNIBUS

2C 3C 4C 2C 3C 2S2 3S2 2S3 2I1 3I3 3S3 3D4 3T6

2013 2936 66 5 0 124 236 12 7 49 14 80 165 50 1 3745

2014 3005 67 5 0 129 245 13 7 51 15 83 172 52 1 3845

2015 3077 68 5 0 134 254 13 8 53 15 86 178 54 1 3948

2016 3150 69 5 0 140 264 14 8 55 16 89 185 56 1 4053

2017 3225 70 5 0 145 275 14 8 57 17 93 193 58 1 4162

2018 3302 71 5 0 151 285 15 9 59 17 96 200 61 1 4273

2019 3381 72 6 0 157 297 15 9 62 18 100 208 63 1 4388

2020 3461 74 6 0 163 308 16 9 64 19 104 216 65 1 4506

2021 3543 75 6 0 169 320 17 10 67 19 108 225 68 1 4627

2022 3628 76 6 0 176 333 17 10 69 20 112 233 71 1 4752

2023 3714 77 6 0 183 346 18 10 72 21 117 242 73 1 4881

2024 3802 78 6 0 190 359 19 11 75 22 121 252 76 2 5013

ANOS
AUT./    

UTILIT.

CAMINHÕES (RÍGIDOS, REBOQUES E SEMI-REBOQUES)
TOTAIS

 Fonte: Concresolo, 2013. 

 

8.3.4.5 ACIDENTES NO TRECHO E PONTOS CRÍTICOS 

 

De acordo com DER/PR (2014), foram registrados nos últimos 10 anos 76 

acidentes. Destes acidentes houveram 67 pessoas feridas e uma pessoa veio a falecer. 

A Tabela 54 apresenta os dados dos acidentes ocorridos no trecho da rodovia PR-364 

em estudo. 
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Tabela 54 - Acidentes ocorridos no trecho da rodovia PR-364 em estudo nos últimos 10 anos. 
BOLETIM DATA HORAS RODOVIA TRECHO KM METROS LOCAL PERFIL TIPOS MORTES FERIDOS

1E/0041/2004 07/03/2004 17:10 PR364 MARMELEIRO - SÃO 

MATEUS DO SUL

34 600 RURAL RAMPA DESLIZAMENTO 0 0

1E/0042/2004 07/03/2004 20:00 PR364 MARMELEIRO - SÃO 

MATEUS DO SUL

42 0 RURAL RAMPA OUTROS 0 1

1E/0152/2004 06/08/2004 20:20 PR364 SÃO MATEUS DO SUL - 

MARMELEIRO

44 700 RURAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 1

1E/0156/2004 13/08/2004 14:00 PR364 SÃO MATEUS DO 

SUL/MARMELEIRO

43 300 RURAL RAMPA CHOQUE COM 

VEÍCULO 

PARADO

0 1

5F/0265/2004 23/09/2004 00:30 PR364 IRATI A GUARAUNA 23 700 RURAL RAMPA CHOQUE COM 

BARRANCO

0 1

1E/0220/2004 23/11/2004 08:20 PR364 PR 364- MARMELEIRO - 

SÃO MATEUS DO SUL DO 

KM 30 A0 KM 48

29 0 RURAL NÍVEL CHOQUE COM 

VEÍCULO 

PARADO

0 2

1E/0237/2004 09/12/2004 11:25 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

31 0 RESIDENCIAL NÍVEL CHOQUE COM 

VEÍCULO 

PARADO

0 0

5E/0186/2004 24/12/2004 10:30 PR364 PALMITAL A LARANJAL 11 100 RURAL LOMBADA CHOQUE COM 

BARRANCO

0 1

1E/0049/2005 12/03/2005 10:40 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

43 730 RURAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 0

1E/0095/2005 02/05/2005 20:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

31 900 INDUSTRIAL NÍVEL COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 2

1E/0154/2005 09/07/2005 15:30 PR364 SÃO MATEUS DO SUL À 

MARMELEIRO

43 900 RURAL RAMPA COLISÃO 

TRANSVERSAL

0 0

1E/0157/2005 14/07/2005 17:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

46 300 RURAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 0

5D/0125/2005 11/08/2005 23:30 PR364 0 0 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 1

1E/0218/2005 04/11/2005 00:40 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

48 500 INDUSTRIAL RAMPA COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

5E/0026/2006 10/02/2006 15:30 PR364 PR 364 - 

PALMITAL/LARANJAL - 

27,60KM

0 200 RURAL NÍVEL TOMBAMENTO 0 0

1E/0067/2006 03/04/2006 18:25 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

31 700 INDUSTRIAL RAMPA CHOQUE COM 

BARRANCO

0 2

1E/0095/2006 23/04/2006 19:20 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 900 RURAL RAMPA COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 2

1E/0193/2006 06/08/2006 17:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 100 INDUSTRIAL RAMPA COLISÃO 

TRASEIRA

0 2

1E/0245/2006 13/10/2006 17:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

44 900 RURAL DEPRESSÃO TOMBAMENTO 0 0

1E/0281/2006 03/12/2006 20:05 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

46 200 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 0

1E/0048/2007 01/03/2007 18:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 100 RURAL NÍVEL CHOQUE COM 

BARRANCO

0 2

5F/0077/2007 02/03/2007 19:00 364S0060EP

R

ENTR. BR/153 (B) (IRATI) - 

ENTR. PR/160 (GUAMIRIM)

0 0 RURAL RAMPA TOMBAMENTO 0 0

1E/0060/2007 12/03/2007 18:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

36 200 RURAL RAMPA CHOQUE COM 

BARRANCO

0 0

1E/0152/2007 07/06/2007 18:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

34 0 RURAL RAMPA COLISÃO 

TRASEIRA

0 1

1E/0187/2007 24/07/2007 14:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

45 0 RURAL NÍVEL COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

1E/0286/2007 11/11/2007 19:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

42 0 RURAL RAMPA OUTROS 0 1

1E/0311/2007 04/12/2007 07:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

44 300 RURAL NÍVEL CHOQUE COM 

BARRANCO

0 1

1E/0121/2008 10/05/2008 10:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

31 400 INDUSTRIAL RAMPA COLISÃO 

TRASEIRA

0 1

1E/0174/2008 23/06/2008 15:45 PR364 SÃO MATEUS DO SUL - 

MARMELEIRO

33 500 RURAL NÍVEL COLISÃO 

TRANSVERSAL

0 0

1E/0279/2008 29/10/2008 02:40 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

38 600 RURAL NÍVEL DESLIZAMENTO 0 2

1E/0297/2008 22/11/2008 13:15 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

41 0 RURAL NÍVEL COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 1

1E/0301/2008 23/11/2008 14:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

35 90 RURAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 1

1E/0325/2008 16/12/2008 07:10 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

35 0 RURAL RAMPA OUTROS 0 0

3N/0016/2009 09/02/2009 19:50 364S0190EP

R

ENTR.PR/239 

(B)317(B)486(ASSIS 

CHATEAUBRIAND)-INICIO 

14 300 RURAL NÍVEL COLISÃO 

TRASEIRA

0 0

1E/0050/2009 04/03/2009 22:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

32 600 RURAL RAMPA COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

1E/0083/2009 14/04/2009 14:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

48 0 RURAL NÍVEL DESLIZAMENTO 0 1

1E/0101/2009 02/05/2009 05:45 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 400 RESIDENCIAL DEPRESSÃO CHOQUE COM 

BARRANCO

0 0

1E/0124/2009 16/05/2009 00:01 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

37 0 RURAL NÍVEL COLISÃO 

FRONTAL

0 2

1E/0144/2009 05/07/2009 21:05 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

45 300 RURAL RAMPA COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 4

1E/0015/2010 26/01/2010 13:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

35 200 RURAL RAMPA CHOQUE COM 

BARRANCO

0 1

1E/0016/2010 28/01/2010 07:50 PR364 32 700 RURAL NÍVEL OUTROS 0 1

1E/0025/2010 26/02/2010 16:55 PR364 33 500 INDUSTRIAL DEPRESSÃO COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

1E/0094/2010 10/10/2010 00:10 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

34 300 INDUSTRIAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 0

1E/0100/2010 20/10/2010 18:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

43 0 RURAL RAMPA COLISÃO 

TRASEIRA

0 0

 
Continua... 
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1E/0003/2011 07/01/2011 13:10 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 760 RURAL RAMPA CHOQUE COM 

ELEM. DE PISTA

0 2

1E/0005/2011 15/01/2011 03:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

35 500 RURAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 2

5D/0068/2011 06/04/2011 23:00 364S0110EP

R

ENTR. BR/277 (B)/373 (B) 

(TRES CAPOES) - 

GOIOXIM (VIADUTO 

1 900 RURAL NÍVEL COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

1E/0042/2011 25/04/2011 12:15 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 700 RESIDENCIAL RAMPA COLISÃO 

TRANSVERSAL

0 1

1E/0043/2011 26/04/2011 14:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

32 850 RURAL NÍVEL CHOQUE COM 

VEÍCULO 

PARADO

0 0

3P/0035/2011 07/05/2011 22:00 364S0170EP

R

RIO CANTU - ENTR. 

PR/239(A) 471 (CAMPINA 

DA LAGOA)

18 500 RURAL RAMPA COLISÃO 

FRONTAL

1 1

1E/0052/2011 31/05/2011 18:05 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

34 200 RURAL RAMPA COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 1

1E/0080/2011 19/08/2011 20:45 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

32 100 INDUSTRIAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 1

5D/0190/2011 05/09/2011 10:15 364S0110EP

R

ENTR. BR/277 (B)/373 (B) 

(TRES CAPOES) - 

GOIOXIM (VIADUTO 

0 250 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 0

1E/0100/2011 30/09/2011 13:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

31 450 COMERCIAL RAMPA COLISÃO 

TRANSVERSAL

0 0

1E/0117/2011 10/11/2011 15:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

39 0 RURAL NÍVEL CHOQUE COM 

BARRANCO

0 1

5E/0239/2011 16/12/2011 14:30 PR364 PR 364 ENTRE PALMITAL 

A LARANJAL

0 0 RURAL RAMPA COLISÃO 

FRONTAL

0 2

1E/0010/2012 28/02/2012 16:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

36 0 RURAL NÍVEL COLISÃO 

TRASEIRA

0 0

1E/0012/2012 01/03/2012 21:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

42 0 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 1

1E/0032/2012 25/04/2012 09:55 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

32 700 RURAL RAMPA OUTROS 0 1

1E/0033/2012 25/04/2012 17:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

40 0 RURAL DEPRESSÃO CAPOTAMENTO 0 1

1E/0082/2012 18/08/2012 14:50 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

35 0 RURAL RAMPA CAPOTAMENTO 0 1

5E/0213/2012 12/09/2012 08:40 PR364 PR 364 - PALMITAL A 

LARANJAL

44 800 RURAL RAMPA COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

3P/0098/2012 24/10/2012 16:15 364S0160EP

R

ALTAMIRA - RIO CANTU 1 650 RURAL RAMPA COLISÃO 

TRANSVERSAL

0 1

1E/0107/2012 24/10/2012 18:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 0 RURAL DEPRESSÃO ATROPELAMENT

O DE ANIMAL

0 1

1E/0020/2013 21/02/2013 19:15 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

33 700 RESIDENCIAL DEPRESSÃO CAPOTAMENTO 0 1

5D/0036/2013 03/03/2013 20:30 364S0110EP

R

ENTR. BR/277 (B)/373 (B) 

(TRES CAPOES) - 

GOIOXIM (VIADUTO 

48 0 COMERCIAL RAMPA TOMBAMENTO 0 1

1E/0050/2013 15/04/2013 12:05 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

32 800 INDUSTRIAL RAMPA COLISÃO 

TRASEIRA

0 1

1E/0055/2013 28/04/2013 16:20 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

40 0 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 3

1E/0056/2013 28/04/2013 16:20 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

40 0 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 3

1E/0059/2013 01/05/2013 17:15 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

43 0 RURAL RAMPA COLISÃO 

FRONTAL

0 0

1E/0075/2013 26/05/2013 18:15 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

35 500 RURAL NÍVEL CHOQUE COM 

ÁRVORE

0 1

1E/0103/2013 11/07/2013 19:30 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

39 600 RURAL NÍVEL COLISÃO 

FRONTAL

0 1

1E/0121/2013 22/08/2013 17:00 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

49 0 RURAL NÍVEL COLISÃO 

LONGITUDINAL

0 0

1E/0165/2013 03/12/2013 16:45 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

40 0 RURAL RAMPA COLISÃO 

TRANSVERSAL

0 2

1E/0164/2013 03/12/2013 15:40 364N0030EP

R

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

44 500 RURAL NÍVEL CAPOTAMENTO 0 1

3E/0006/2014 25/01/2014 07:00 PR364 ENCANTADO DO OESTE 

A PALOTINA

0 0 RURAL NÍVEL DESLIZAMENTO 0 1

TOTAL 1 67

Fonte: DER/PR, 2014. 

 

De acordo com a Tabela 56 o maio número de acidentes ocorreu por 

capotamento (17), seguido de colisão longitudinal (12), choque com barranco (9), 

colisão traseira (7), colisão transversal (6), colisão frontal e outros (5) e então choque 

com árvore, choque com elemento de pista e atropelamento de animal que foram os 

tipos de acidentes que tiveram uma ocorrência cada no período avaliado. 

Na Tabela 55 encontram-se os pontos críticos do trecho em estudo selecionados 

por DER/PR. 
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Tabela 55 - Pontos críticos da rodovia PR-364 no trecho estudado. 
RODOVIA TRECHO KM LOCAL PERFIL TIPOS ACIDENTES MORTES FERIDOS

PR364 0 RURAL NÍVEL TANGENTE 6 0 4

364N0030EPR

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

TURVO

31 RESIDENCIAL NÍVEL
CURVA 

ABERTA
5 0 5

364N0030EPR

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

TURVO

32 RURAL RAMPA
CURVA 

ABERTA
6 0 4

364N0030EPR

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

TURVO

33 RURAL RAMPA TANGENTE 10 0 11

PR364
MARMELEIRO - SÃO 

MATEUS DO SUL
34 RURAL RAMPA

CURVA 

ABERTA
4 0 2

364N0030EPR

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

TURVO

35 RURAL RAMPA TANGENTE 6 0 6

364N0030EPR

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

TURVO

40 RURAL
DEPRES

SÃO
TANGENTE 4 0 9

PR364
MARMELEIRO - SÃO 

MATEUS DO SUL
42 RURAL RAMPA TANGENTE 3 0 3

PR364
SÃO MATEUS DO 

SUL/MARMELEIRO
43 RURAL RAMPA TANGENTE 5 0 1

PR364
SÃO MATEUS DO SUL - 

MARMELEIRO
44 RURAL RAMPA TANGENTE 5 0 3

364N0030EPR

ENTR.BR/476(B) 

PR/151(B) PR/281 

(B)(S.M.DO SUL) -RIO 

TURVO

48 INDUSTRIAL RAMPA
CURVA 

ABERTA
3 0 2

Fonte: DER/PR, 2014. 
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8.4 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

8.4.1 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

Este tópico objetiva apresentar os efeitos das alterações ambientais causadas 

pela pavimentação da rodovia considerando-se as condições ambientais e sociais 

emergentes, com e sem a implantação do empreendimento, levando-se à proposição 

de medidas destinadas ao equacionamento dos impactos ambientais decorrentes do 

mesmo. 

Os impactos da pavimentação do trecho da rodovia serão analisados de forma 

integrada em suas fases de implantação e operação, contemplando-se os impactos 

positivos e negativos e determinando-se, na medida do possível, uma projeção dos 

impactos imediatos, a médio e longo prazo; temporários, permanentes e cíclicos; 

reversíveis e irreversíveis; locais e regionais. 

Um prognóstico dos impactos do empreendimento sobre a flora e fauna também 

será desenvolvido considerando-se o traçado e a comparação com a hipótese de não 

execução do empreendimento. 

Ao final será apresentada uma tabela com a síntese conclusiva dos impactos 

que poderão ocorrer nas fases de obra e operação da rodovia devidamente 

acompanhada de suas interações. 

  

8.4.2 EMPREENDIMENTO X REGIÃO 

 

O trecho da PR-364 a ser licenciado, caracteriza-se pela ocupação agropecuária 

em toda sua extensão e isolados estabelecimentos comerciais. Em determinadas 

regiões do trecho é possível encontrar alguns remanescentes florestais. 

De maneira geral a população local apresenta baixo nível de qualidade de vida, 

não dispondo de sistemas de transporte eficientes, confiáveis e seguros, de 

infraestrutura de serviços essenciais, especialmente de saúde, saneamento básico e 

educação. 

No que tange à economia, tendo em vista que a exploração agropecuária 

corresponde à principal atividade econômica da região, a PR-364 encontra-se como 

vetor de desenvolvimento da cadeia produtiva da agricultura e pecuária, pois é um dos 

principais meios de escoamento da produção, transporte da mão-de-obra e insumos. 
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Entretanto, essa rodovia, principalmente no período chuvoso, fica em péssimas 

condições. 

Com a realização da pavimentação, o cenário identificado se altera 

significativamente, visto que irá provocar melhorias no sistema de transporte e no 

acesso a outros núcleos urbanos para a população da região e, consequentemente, 

nas condições de vida da mesma. A diminuição do tempo de deslocamento influencia 

diretamente no cotidiano daqueles que necessitam da estrada para terem atendidas 

suas necessidades básicas de vida, quais sejam, saúde, educação e segurança. A 

pavimentação da estrada também provoca uma diminuição no tempo de transporte de 

produtos e serviços, aumentando o acesso a bens de consumo, pela diminuição do 

preço de produtos e insumos. 

Levando-se em consideração o meio físico da região, a pavimentação de uma 

rodovia traz um ganho substancial para o meio ambiente, uma vez que a estrutura da 

estrada ganha uma série de equipamentos destinados ao disciplinamento do fluxo de 

água, diminuindo a movimentação de terra durante épocas de chuva e, 

consequentemente, o risco de assoreamento de drenagens. Outro ponto positivo é o 

retaludamento de encostas e demais cortes de estrada, dando ao usuário maior 

sensação de segurança no trânsito da rodovia. 

A situação atual torna difícil o acesso intermunicipal por esta rodovia, 

principalmente nos períodos chuvosos, nos quais vários pontos da estrada ficam 

praticamente intransponíveis, dificultando o acesso da população que necessita atingir 

outros centros ou sedes municipais próximas em busca dos mais diversos serviços, 

muitas vezes precários em sua região de residência. Além disso, a exploração 

agropecuária, que corresponde à principal atividade econômica da região, tem seu 

crescimento limitado devido à dificuldade de escoamento de sua produção. Tal 

dificuldade faz também com que os produtos perecíveis comercializados de forma “in 

natura”, como hortifrutigranjeiros e grãos, se tornem inviáveis como instrumentos de 

desenvolvimento. E essa continuará sendo a tendência da ocupação produtiva e sem a 

realização do empreendimento, limitando o “teto” de expansão da população residente 

aos níveis de riqueza que a economia local é capaz de gerar, ou seja, a níveis baixos 

de agregação de valor. 

Portanto, o fator estrangulador do processo de ocupação produtiva da região 

reside justamente no custo de escoamento da produção, que continuará sendo sazonal 

e elevado custo tendo em vista as más condições da estrada e constantes atoleiros 
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que se formam no período de chuvas. Isso faz com que a região se desenvolva em 

ritmo lento e inferior ao potencial de exploração econômica da região. Se estimado um 

cenário futuro sem a realização do empreendimento, o processo de ocupação e o 

desenvolvimento econômico local prosseguirão ocorrendo abaixo de se potencial, 

considerando-se os recursos naturais ali existentes e a abundância de terras para 

produção agropecuária. 

 

8.4.3 IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICADOS 

 Meio Físico 

 

8.4.3.1  Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das 

concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de 

gases veiculares. 

 

o Componente Ambiental Afetado: atmosfera 

o Fase(s) do Empreendimento: Pré-implantação, Implantação e 

Operação. 

 

 Fatores Geradores: 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à 

implantação do projeto e operação da rodovia; 

- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou 

equipamentos. 

 

Quanto à emissão de poeiras, causada principalmente durante as operações de 

terraplenagem, cortes e aterros, espera-se que seu impacto seja de pequena 

magnitude nos trechos onde há elevado teor de umidade nos solos, e ainda pela 

previsão de controle desta emissão. 
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Portanto, estima-se um aumento das emissões de material particulado (emissão 

fugitiva de poeira) na fase de implantação, com destaque para as atividades de 

terraplenagem, movimentação do maquinário e tráfego de caminhões, na limpeza da 

base para a execução do revestimento e nos britadores e usinas de asfalto. 

O registro deste impacto se dá nas fases de pré-implantação, implantação e 

operação da rodovia, abrangendo as áreas de canteiros, faixas de domínio e os 

arredores das variantes, com diferentes graus de importância. 

A utilização de veículos e equipamentos com motores a combustão na fase de 

implantação das obras acarretarão incremento na emissão de gases. Os principais 

gases poluentes emitidos por esses equipamentos são o monóxido de carbono (CO), 

os compostos orgânicos usualmente chamados de hidrocarbonetos, os óxidos de 

nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx). Todos esses poluentes, quando 

presentes na atmosfera em quantidades elevadas, podem causar danos à saúde da 

população exposta. 

Na fase de operação haverá um incremento de emissões oriundas de veículos 

pelo fato da rodovia sofrer um aumento no tráfego de veículos. As condições climáticas 

(ventos, precipitação, camadas de inversão térmica) e o relevo são fatores definidores 

da dispersão desses poluentes. No caso estudado, avalia-se que esse não será um 

fator agravante, tendo em vista o relevo plano e a fácil dispersão das camadas de ar na 

região. 

 

Classificação: 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência certa, imediato, 

localizado e restrito quase que exclusivamente a ADA, com possibilidade de atingir 

áreas mais distantes como a AID e AII, dependendo do vento, intensificado pelo 

empreendimento, e temporário. O impacto é de pequena magnitude e, mediante a 

adoção de medidas preventivas e de controle, com alto grau de resolução, sob 

responsabilidade do empreendedor, foi considerado de baixa relevância. 

 

8.4.3.2 Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de 

implantação”. 

 

o Componente Ambiental Afetado: atmosfera 

o Fase do Empreendimento: Pré-implantação e Implantação  
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 Fatores Geradores: 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à 

execução da obra. 

- Tráfego/movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou 

equipamentos. 

 

Durante a fase de implantação do empreendimento serão emitidos, 

pontualmente, ruídos provenientes das máquinas e equipamentos necessários às 

obras civis, tais como equipamento para escavações e carregamentos, para sondagens 

geotécnicas / estaqueamentos, caminhões, tratores, retro-escavadeiras, etc. 

Entretanto, esses ruídos irão variar muito em função das condições de operação dos 

equipamentos citados. 

De acordo com Walm, 2013, como valor máximo pode-se considerar, com base 

em experiências e com a utilização de equipamentos similares, que os equipamentos 

envolvidos na construção não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), medidos a 7 

metros da fonte. Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, 

obtêm-se os resultados apresentados abaixo, que indicam o nível sonoro previsto, em 

função da distância das obras (TABELA 56): 
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Tabela 56  - Nível sonoro previsto em função da distância das obras. 

Distância (m) dB(A) 

7 90 

10 87 

20 81 

30 77 

40 75 

50 73 

100 67 

150 63 

200 61 

300 57 

400 55 

500 53 

750 49 

1000 47 

1250 45 

1500 43 

Fonte: Walm, 2013. 

Em áreas mistas com predominância residencial (cenário típico da AID), 

considera-se como máximo admissível um ruído de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) 

à noite.  

Logo, pelos dados apresentados acima, observa-se que até uma distância (na 

superfície do terreno) de 400 m, durante o dia, a operação de máquinas e 

equipamentos na obra poderá interferir nas condições de conforto acústico da 

população residente na AID a uma distância de 0 a 400 m. A população residente na 

AID entre 401 m e 700 m não sofrerá desconforto devido à emissão de ruídos da obra. 

Essas distâncias são válidas para condições de campo livre, sem obstáculos 

como morros, edificações, etc., representando, portanto, a máxima distância em que 

poderá haver quebra de conforto acústico em áreas ocupadas por residências. 

 Nas fases de pré-implantação e implantação da obra, as principais fontes de 

ruídos serão os equipamentos utilizados durante as obras, com especial destaque para 

a execução de terraplenagem, cortes, aterros e caixas de empréstimo, que atingirão, 

além dos operários em atividade, a população residente nas proximidades. 
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A exploração de pedreiras trará igualmente, efeitos negativos ao meio, como a 

degradação do ar e a alteração das condições sonoras, pois, neste caso, somam-se 

aos efeitos descritos anteriormente, relacionados com o tráfego de veículos pesados, 

aqueles oriundos das detonações e das próprias instalações de britagem e das usinas 

de asfalto (poeira, ruídos e fumaças). 

A emissão de ruídos representa ainda, nestas fases, impacto temporário sobre 

os indivíduos da fauna local que, pela própria mobilidade, se afastarão do incômodo 

durante as operações mais ruidosas. 

Com freqüência, os níveis de ruídos decorrentes da operação de uma rodovia já 

estão sendo ultrapassados em seus níveis máximos admissíveis de Projeto, adotados 

em conformidade com a legislação e com a Federal Highway Administration dos 

Estados Unidos. Com a operação do empreendimento, a emissão de ruídos deverá 

retornar a um nível, provavelmente, pouco abaixo do atual, uma vez que o 

empreendimento provocará um “desafogo” do tráfego, o que aumentará a velocidade 

média, principalmente dos caminhões, fazendo com que os mesmos se aproximem da 

faixa de menor emissão (60 km/h). 

 

Classificação: 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência certa, cujo efeito se 

faz sentir de imediato, localizado, intensificado pelo empreendimento, temporário. O 

impacto é, de forma geral, de pequena magnitude e abrangência pontual. Mediante a 

adoção de medidas de controle de alto grau de resolução, foi considerado de baixa 

relevância. 

 

8.4.3.3 Compactação do Solo 

 

o Componente Ambiental Afetado: Solo 

o Fase do Empreendimento: Implantação  

 

Fatores Geradores: 

 

-    Tráfego de máquinas e veículos (leves e pesados) 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 
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- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

O tráfego de veículos (pesados e leves), bem como atividades de 

terraplanagem, se houver, durante as obras ocasionarão a compactação do solo na 

ADA. Como forma de minimização deste impacto, abaixo são descritas algumas 

medidas: 

 

Classificação: 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência certa, imediato, 

localizado, intensificado pelo empreendimento, permanente. O impacto é, de forma 

geral, de pequena magnitude e abrangência pontual. Mediante a adoção de medidas 

de controle de alto grau de resolução, foi considerado de baixa média. 

 

8.4.3.4 Processos Erosivos 

 

o Componente Ambiental Afetado: Solo 

o Fase do Empreendimento: Implantação  

 

Fatores Geradores: 

-    Tráfego de máquinas e veículos (leves e pesados) 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras; 

- Obras de drenagem ineficientes. 

 

A erosão é o processo de desprendimento e arraste acelerado das partículas 

do solo que pode ser causado pela água da chuva ou pelo vento. Essa degradação, 

quando induzida pelo homem é muito mais rápida que a natural, removendo em pouco 

tempo grandes quantidades de solo que naturalmente levariam centenas de anos para 

serem removidas (Bertoni e Lombardi Neto, 1990). 

Durante a implantação do projeto, as ações/atividades de preparo das áreas 

destinadas aos canteiros de obras e instalações de apoio, aos acessos serviço, a 
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implantação da infraestrutura, apresentam como característica básica a remoção da 

vegetação rasteira e a remoção principalmente do horizonte de solo A, deixando as 

superfícies do solo nessas áreas expostas aos agentes erosivos (águas pluviais e 

vento) com possibilidade de desagregação, transporte e reposição de solos para áreas 

topograficamente mais baixas.  

Na fase de operação do empreendimento os processos erosivos podem ser 

desencadeados por processos naturais (vento e chuva), deficiências construtivas e 

pela inexistência de uma manutenção adequada. 

 

Classificação 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência certa, de longo 

prazo, localizado, intensificado pelo empreendimento, permanente. Levando-se em 

consideração a topografia do terreno da área, que apresenta relevo plano, o impacto é, 

de forma geral, de pequena magnitude e abrangência pontual. Mediante a adoção de 

medidas de controle de alto grau de resolução, foi considerado de média relevância. 

 

8.4.3.5 Modificação do Sistema de Drenagem Natural 

 

o Componente Ambiental Afetado: Solo, drenagem natural. 

o Fase do Empreendimento: Planejamento, Implantação e Operação. 

 

Fatores Geradores: 

 

-   Tráfego de máquinas e veículos (leves e pesados) 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

Projetos de sistemas de drenagem deficientes ou a ausência de medidas 

preventivas durante a implantação da rodovia podem disponibilizar grande quantidade 

de material e interromper linhas de drenagens e cursos d’água. Dentre algumas causas 

desse impacto se destacam: alteração no uso do solo das bacias de contribuição por 

técnicas que impermeabilizam essa camada superficial, falta de recuperação ou 
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recuperação deficiente de áreas degradadas, descarte de sobras e entulhos em locais 

inadequados, supressão excessiva da vegetação, bota-foras mal executados, falta de 

sincronismo entre equipes ou atividades, construção de aterros sem projeto de 

drenagens, entre outros. 

A origem do assoreamento na maioria das vezes está associada aos processos 

erosivos desencadeados pelo escoamento superficial das águas pluviais, que 

disponibilizam grande quantidade de sedimentos. Esses terão um incremento com o 

início das obras, principalmente nas atividades de terraplenagem, abertura de acessos, 

implantação de pontes e instalações dos sistemas de drenagem. 

 

Classificação 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência certa, de longo 

prazo, intensificado pelo empreendimento, temporário. O impacto é, de forma geral, de 

alta magnitude, irreversível e abrangência regional. Foi considerado impacto de alta 

relevância. 

 

8.4.3.6 Carreamento de Sólidos e Assoreamento da Rede de Drenagem 

 

o Componente Ambiental Afetado: Solo, águas superficiais. 

o Fase do Empreendimento: Implantação e Operação. 

 

Fatores Geradores: 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras; 

- Tráfego/movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou 

equipamentos. 

Esse impacto é de certa forma, uma sequência e até mesmo consequência dos 

processos erosivos já descritos. O material exposto pela terraplenagem e retirado pelas 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  241 

águas pluviais e correntes poderá ser transportado e depositado em locais mais baixos, 

indo, em última instância, até os cursos de drenagem. Ao atingir os rios e córregos, 

parte do material (de maior granulometria) deposita-se imediatamente no fundo, 

enquanto que a porção mais fina permanece em suspensão por longo tempo, sendo 

transportada a maiores distâncias ao longo do canal fluvial. 

Esse impacto ocorrerá, principalmente, em função dos movimentos de terra 

necessários às obras, durante a fase de construção, limpeza da faixa de domínio, 

implantação de pátios, canteiros e alojamentos e operações de cortes e aterros. 

Um caso particularmente importante a ser considerado diz respeito aos cuidados 

necessários à construção de aterros nas margens e várzeas (planícies aluviais) dos 

rios. 

Aterros situados em margens de rios, além de exigirem a remoção da vegetação 

ciliar propiciam um aporte rápido de seus materiais constituintes para as águas, em 

razão de sua proximidade ao corpo fluvial. Além desse fato, em áreas inundáveis as 

águas de enchentes poderão atingir os aterros e erodi-los, se os mesmos não forem 

convenientemente protegidos. Acresce, neste último caso, a presença de solos de 

baixa resistência, que podem resultar em rupturas e recalques. 

 

Classificação 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência provável, de médio 

prazo, intensificado pelo empreendimento, temporário. O impacto é, de forma geral, de 

alta magnitude, reversível e abrangência regional. Foi considerado impacto de alta 

relevância. 

 

8.4.3.7 Interferências com a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 

 

o Componente Ambiental Afetado: Águas superficiais e subterrâneas 

o Fase do Empreendimento: Implantação e Operação. 

 

Este impacto poderá ocorrer em duas situações distintas. Primeiramente, 

durante a fase de implantação, devendo-se considerar, além das possibilidades de 

geração de sedimentos e assoreamento dos cursos de drenagem, diretamente 

relacionados e já tratados na descrição dos impactos anteriores, a possibilidade, ainda, 

de vazamentos de efluentes (óleos e graxas), além de águas servidas (banheiros) dos 
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canteiros de obras e outras estruturas de apoio às obras (como áreas de obtenção de 

materiais de construção, usinas de asfalto, centrais de britagem e outras). 

Numa segunda situação, durante a operação do empreendimento, considera-se 

a possibilidade de acidentes com vazamento de cargas, nas proximidades dos cursos 

de drenagem atravessados, agravando-se quando do envolvimento de cargas 

perigosas, que podem provocar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

 

Classificação 

Esse impacto é classificado como negativo, de ocorrência provável, imediato, 

intensificado pelo empreendimento, permanente. O impacto é, de forma geral, de alta 

magnitude, irreversível e abrangência local. Foi considerado impacto de alta relevância. 

 

8.4.3.8 Geração de Resíduos 

 

o Componente Ambiental Afetado: Solo e Água 

o Fase do Empreendimento: Implantação e Operação 

 

Fatores Geradores: 

-   Tráfego de máquinas e veículos (leves e pesados) 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras; 

- Presença antrópica. 

 

Na fase de implantação do empreendimento, a contaminação por produtos 

químicos em geral pode ocorrer no corpo da estrada durante as atividades de 

pavimentação (imprimação, lançamento do cimento asfáltico, pinturas), no canteiro de 

obras e praças de manutenção, no transporte de cargas e pelo próprio tráfego de 

veículos, máquinas e equipamentos. Normalmente, as contaminações são por 

hidrocarbonetos derivados de petróleo (combustíveis, solventes e lubrificantes) 

oriundas das seguintes atividades: abastecimentos; manutenção de equipamentos; 

limpeza de estruturas e ferramental; vazamentos em equipamentos; derramamento ou 

transbordamento durante operações de carga e descarga de produtos; gotejamento de 
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tubulações, reservatórios, veículos e equipamentos; lançamento indireto por 

escoamento superficial, sub-superfícial ou pela rede de drenagem do empreendimento. 

As principais fontes de resíduos sólidos domésticos e efluentes sanitários estão 

associadas às instalações dos canteiros de obras. Sem a disposição adequada, os 

resíduos ficarão disponíveis à contaminação dos solos e recursos hídricos. Cabe 

também destacar o impacto visual negativo da disposição inadequada de resíduos. 

Na fase de operação, esse impacto estará associado a atividades ao longo da 

rodovia, displicência de condutores e passageiros (hábito de jogar lixo pela janela 

durante as viagens) e à falta de um programa de gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados nas cidades e núcleos urbanos, que muitas vezes são dispostos junto 

à rodovia. 

Há que se destacar, também, que a contaminação dos recursos naturais na fase 

de operação ocorre basicamente devido a quatro fatores: instalações ao longo da 

rodovia de atividades potencialmente poluidoras (postos de combustíveis, oficinas, etc.) 

caracterizando um impacto indireto; gotejamento de hidrocarbonetos, precipitação de 

resíduos sólidos tais como borracha de pneus, fragmentos de lonas e de pastilhas de 

freio; por materiais utilizados nas atividades de manutenção da rodovia, além de queda 

de produtos transportados e acidentes com cargas potencialmente poluentes. 

 

Classificação 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência certa, imediato, localizado, 

intensificado pelo empreendimento, direto e indireto, de abrangência local, de curto 

prazo, reversível. A probabilidade de ocorrência deste impacto é média, porém a sua 

relevância é alta. 

 

 

8.4.3.9 Deposição de Materiais de Descarte 

 

o Componente Ambiental Afetado: Solo e Água 

o Fase do Empreendimento: Implantação 

 

Fatores Geradores: 

-   Remoção da vegetação 

- Implantação dos canteiros de obras; 
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- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras; 

- Atividades gerais da obra. 

 

Três tipos principais de materiais de descarte, gerados pelo empreendimento, 

destacam-se como potenciais geradores desse impacto: 

- Restos de vegetação retirados, incluindo o horizonte orgânico dos solos; 

- Solos, rochas alteradas e rochas geotecnicamente ruins ou saturadas de água, 

cujo emprego seja impossível, indesejável, difícil ou oneroso; 

-  Excessos de materiais de corte, em relação aos utilizados em aterros. 

 

O descarte inadequado desses materiais pode representar, ainda, elementos 

extremamente agressivos à paisagem local, muitas vezes resultando na 

desestabilização do próprio leito da estrada. 

O elenco normativo do DNIT considera e discorre devidamente sobre os 

cuidados que devem ser dedicados à deposição dos bota-foras. Entretanto, no 

presente caso, recomenda-se que os projetistas elaborem “Especificações 

Complementares” e mesmo “Particulares” para a definição de descartes, levando em 

consideração as especificidades locais ao longo do empreendimento. As 

especificações e projetos integrarão o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, a ser elaborado, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 

307/2002. 

Classificação 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência certa, imediato, localizado, 

intensificado pelo empreendimento, direto, reversível. A probabilidade de ocorrência 

deste impacto é alta, porém a sua relevância é média, visto que desde que obedecidas 

as recomendações de projeto e do PGRCC o impacto poderá ser controlado. 

 

 Meio Biótico 

 

8.4.3.10 Supressão da vegetação – alteração da paisagem 

 

o Fase(s) do Empreendimento: Implantação 

o Componente Ambiental Afetado: Vegetação 
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Fatores Geradores: 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às obras. 

  

Nas margens da PR-364 predominam remanescentes da Floresta Ombrófila 

Mista e Floresta Ombrófila Mista Aluvial, a qual deverá ser preservada e reconstituída 

nas áreas necessárias.  

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência certa, em longo prazo, 

localizado e restrito à ADA; intensificado pelo empreendimento e permanente. Dado o 

tipo de interferência causada por este empreendimento, em que os impactos na 

vegetação serão restritos, uma vez que os maiores impactos sobre a vegetação 

ocorrem quando da abertura das estradas, ou seja, o maior impacto sobre a vegetação 

já ocorreu quando a rodovia foi aberta, o impacto pode ser considerado de pequena 

magnitude e média relevância. 

  

8.4.3.11 Risco de ocorrência do afugentamento e/ou atropelamento da fauna. 

 

o Componente Ambiental Afetado: fauna. 

o Fase do Empreendimento: Implantação e Operação.  

 

Fatores Geradores: 

- Tráfego/movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou 

equipamentos; 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos; 
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- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

 

As atividades de implantação do empreendimento implicarão, de forma pontual e 

por um determinado período, em um aumento do tráfego de veículos/maquinários e, 

por consequência, na elevação dos níveis de ruídos locais e no afastamento 

progressivo da fauna. 

Para aves, os efeitos de redução de densidade são mais marcantes nas áreas 

mais próximas entre 100 e 250 m nas áreas com tráfego intenso (Reijnen et al. 1995, 

Reijnen et al. 1996, Forman et al. 1998, Canaday e Rivadeneyra, 2001, Peris e 

Pescador 2004). Este padrão parece ser geral, independente do habitat estudado. 

Por outro lado, a emissão constante de ruídos, se não exagerada, pode ser 

compensada pelas aves residentes na área impactada por mecanismos 

comportamentais, como vocalizações mais altas que suplantem o ruído ambiente (Katti 

e Warren 2004). É interessante notar que alguns grupos parecem mostrar grande 

capacidade de habituação, como garças nidificando em áreas sujeitas a alta 

intensidade de ruído (Black et al. 1984). 

Diante ao cenário apresentado, pelas características de ambiente rural 

consolidado que se observa na paisagem atual da ADA e AID, pode-se considerar que 

a implantação do projeto poderá acarretar mudanças de comportamento e estresse na 

fauna local.  

Outro fator importante que deve ser ressaltado é que devido ao estresse gerado 

e aos hábitos selvagens das espécies, estas podem se assustar com a presença 

antrópica e maquinários e na tentativa de fuga podem ser atropeladas. Dessa forma, as 

espécies animais que superarem as barreiras impostas pelas modificações ambientais 

da faixa de domínio e atingirem o leito da rodovia estarão sujeitas a atropelamentos, 

que representam uma das maiores causas de morte de animais silvestres em áreas 

antropizadas. 

As perturbações causadas pelas obras de pavimentação e construção de 

estruturas de engenharia, com destaque para a produção de ruídos diversos, causam 

significativos impacto sobre a fauna, afetando inclusive a reprodução de muitas 

espécies. Os ruídos gerados pela operação de britadores e pela movimentação de 

máquinas pesadas utilizadas na construção provocarão o afugentamento de diversos 
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animais. Já os ruídos decorrentes da operação da estrada serão de baixa intensidade e 

atingirão somente áreas próximas da rodovia. 

A implantação de uma faixa livre de vegetação arbórea em uma zona de floresta 

representa a introdução de um elemento estranho ao ecossistema, que atua como um 

filtro à movimentação de espécies animais. A permeabilidade desse filtro está 

relacionada ao hábito de cada espécie, sendo praticamente impermeável para espécies 

estritamente arborícolas, pois esses animais não se deslocam por áreas abertas. 

Algumas espécies de aves habitantes de interior de mata, principalmente 

aquelas de pequeno porte que ocupam o estrato inferior, podem encontrar dificuldades 

em deslocar-se por grandes extensões de áreas abertas, sendo também prejudicadas 

pela barreira imposta pela rodovia. 

Por fim, mesmo as espécies que apresentem condições de cruzar as áreas 

desmatadas nas margens e o leito da rodovia podem ser impedidas de efetuar seus 

deslocamentos pelo tráfego de veículos, que quando não as afugentam pelo ruído 

podem causar a morte por atropelamento. 

Os remanescentes florestais identificados na área de estudo estão 

representados na Figura 194. 
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Figura 194 - Remanescentes florestais identificados na área de estudo. 

Inserir A3 
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Os pontos identificados, de acordo com o descrito no parágrafo anterior são os 

seguintes: 

- Ponto C-D: localizado entre as coordenadas UTM 556682.13 E, 7147815.63 S; 

555863.26 E, 7147678.34 S. Possui 0,82 km de extensão (FIGURA 195); 
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Figura 195 - Localização do Ponto C-D, sugerido para a instalação de passagem de animais. 

Fonte: Google Earth, 2014. 
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- Ponto E-F: Com extensão de 0,90 km, localiza-se entre as coordenadas UTM 

552255.08 E, 7151294.12 S; 551718.29 E, 7152007.02 S (FIGURA 196). 

 
Figura 196 - Localização do Ponto E-F, sugerido para a instalação de passagem de animais. 

Fonte: Google Earth, 2014. 
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- Ponto G-H e Ponto H-I: O Ponto G-H  possui extensão de 0,82 km e localiza-se 

entre as coordenadas UTM 549720.33 E, 7154733.35 S; 549323.61 E, 7155465.22 S 

(FIGURA 197) e o Ponto H-I localiza-se entre as coordenadas UTM 549323.61 E, 

7155465.22 S, 548374.98 E, 7155811.44 S. Sugere-se que entre os pontos H-I seja 

construída uma barreira para impedir a passagem de animais para a rodovia e 

consequentemente conduzi-los à passagem inferior. 
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Figura 197 - Localização dos Pontos G-H e H-I, sugeridos para a instalação de passagem de animais. 

Fonte: Google Earth, 2014. 
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- Ponto J-K: Inicia-se entre as coordenadas UTM 544539.34 E, 7160084.78 S e 

termina nas coordenadas UTM 543864.89 E, 7161108.51 S. Possui 1,20 km de 

extensão (FIGURA 198). 
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Figura 198 - Localização do Ponto J-K, sugerido para a instalação de passagem de animais. 
Fonte: Concresolo, 2014. 
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- Ponto L-M-N: Possui aproximadamente 1,90 km, sendo que nos primeiros 0,85 

km (L-M) possui vegetação apenas no lado direito da rodovia, onde sugere-se que 

sejam instaladas barreiras para impedir a passagem dos animais de forma a conduzi-

los para a passagem inferior. Entre os pontos M-N há vegetação em ambos os lados da 

rodovia. Estes pontos estão localizados entre as coordenadas UTM536930.95E, 

7172734.06 S; 536596.72 E, 7173527.18 S; 536060.67 E, 7174411.48 S (FIGURA 

199). 
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Figura 199 - Localização dos Pontos L-M-N, sugeridos para a instalação de passagem de animais. 

Fonte: Google Earth, 2014. 
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Há no início do trecho, o Ponto A-B, o qual inicia-se aproximadamente no km 

1,14 e termina no km 1,73, entre as coordenadas UTM 558420.71 E, 71443844.30 S 

(Figura 200). Neste ponto não há vegetação apenas no lado direito da rodovia, sendo 

que no lado esquerdo há uma área de propriedade da Petrobrás S.A. Apesar de não 

ser possível implantar uma passagem inferior de animais neste local, sugere-se, tendo 

em vista a área vegetada significativa, que seja implantada uma barreira para impedir a 

passagem de animais para a rodovia. Parte deste trecho já possui cerca particular de 

arame farpado, no entanto, com este tipo de cerca é possível que animais de pequeno 

e médio porte tenham acesso à rodovia, correndo risco de atropelamento além de 

possivelmente causarem acidentes. Sendo assim, sugere-se que neste caso, seja feito 

um trabalho de educação com o proprietário da área, incentivando o plantio de cercas 

vivas na mesma linha da cerca de arame, de forma a impedir a passagem dos animais. 

As mudas de cercas vivas, especialmente Sabiá do Campo (Mimosa caesalpiniaefolia) 

e Ora-pro-nóbis (Pereskia aculueata, Mill) (DNIT, 2006 – Norma DNIT 077/2006). 

Sugere-se ainda o uso de espécies nativas para este fim, como a Murta (Blepharocalyx 

salicifolius) e a Três Marias (Bougainvillea glabra). 
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Figura 200 - Localização do Ponto A-B, sugerido para a instalação de barreira. 

Fonte: Google Earth, 2014. 
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Algumas outras estruturas previstas, tais como bueiros celulares e pontes 

podem servir, pontualmente, como pontos adicionais de passagem ou travessia inferior 

da fauna nativa. Para servirem como passagem inferior de fauna os bueiros celulares 

devem ter no mínimo 1,5 m de altura e 2,0 m de largura. Rampas secas podem ser 

instaladas na lateral de bueiros celulares maiores ou sob o vão de pontes para permitir 

a passagem de animais sobre a água. 

As obras de arte passíveis de adaptação, em especial as estrategicamente 

posicionadas em trechos importantes quanto à expectativa de uso pela fauna, devem 

ser selecionadas e incorporadas a este plano. Os remanescentes florestais passíveis 

de supressão devido às obras de implantação da rodovia, tais como cortes e aterros 

são apresentados na Figura 201. 

 

Classificação 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência certa, que ocorre de forma 

direta, de abrangência local, médio prazo, irreversível (no caso de atropelamentos), de 

alta relevância. 
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Figura 201 - Remanescentes florestais passíveis de supressão devido às obras. 

 

Inserir A3 
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8.4.3.12 Comprometimento dos Ecossistemas e Biotas Aquáticas 

 

o Componente Ambiental Afetado: flora e fauna aquáticas. 

o Fase do Empreendimento: Implantação e Operação.  

 

Fatores Geradores: 

- Tráfego/movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou equipamentos; 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às obras; 

- Possíveis vazamentos de contaminantes de veículos e maquinários. 

 

A contaminação dos corpos hídricos por substâncias tóxicas, além dos 

comprometimentos vinculados ao transporte de particulados, afeta diretamente a biota 

aquática. Seus efeitos podem ser deletérios ou apenas redutores de produtividade 

aquática. 

A energia e decorrente velocidade das águas dos rios faz com que a dispersão 

de qualquer agente exógeno se disperse ao longo da bacia, no entanto, esta dispersão 

depende da velocidade do escoamento e da capacidade de degradação da biota 

aquática. A PR-364 no trecho estudado intercepta 17 cursos de água, sendo 10 no 

município de Rebouças, 6 no município de São Mateus do Sul e 1 no município de Irati 

(Figura 202).  
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Figura 202 - Cursos da água interceptados pela PR-364 no trecho estudado. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

Os cursos da água interceptados pela rodovia poderão ser comprometidos pelo 

carreamento de particulados e outras substâncias tais como óleos, graxas e outros 

hidrocarbonetos, provenientes, tanto das obras, quanto da própria rodovia no futuro, 

em decorrência de vazamentos, incorreto manejo e acidentes. 
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Os materiais orgânicos (hidrocarbonetos) na água consumem o oxigênio 

dissolvido através da oxidação química e bioquímica além de provocar a alteração do 

pH, interferindo diretamente no ciclo de vida dos organismos vivos do meio aquático, 

quer seja, temporariamente ou mesmo com efeitos deletérios. Neste sentido a atuação 

sobre as comunidades bióticas de produtores primários (zooplâncton, fitoplâcton) base 

da cadeia alimentar deste meio, geram perturbações nas biocenoses de consumidores 

primários (crustáceos, moluscos e peixes filtradores) e consequentemente nos 

consumidores secundários (peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos). Apesar desta 

representação genérica, esta é a sequência de contaminação progressiva e acumulativa. 

Estudos apontam declínios de populações de anfíbios decorrentes de 

contaminação de ambientes aquáticos por substâncias poluentes e/ou tóxicas 

(WEYGOLDT, 1989; ALFORD e RICHARDS, 1999; DONELLY e CRUMP, 1998; 

YOUNG et al., 2001). 

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto negativo, de grande magnitude, com provável 

ocorrência, cujos efeitos poderão ser de longa duração e deletério às comunidades 

aquáticas. Poderá ocorrer principalmente durante as obras de implantação, mas 

também durante a operação da rodovia. Apresenta abrangência local a regional, com 

efeitos sinérgicos conforme o tipo e intensidade da contaminação e volume das águas. 

Devido às características apresentadas este impacto foi considerado de alta 

magnitude. 

 

8.4.3.13 Perturbações nos Habitats para a Fauna – fragmentação, dispersão 

da fauna e favorecimento da caça ilegal. 

 

o Componente Ambiental Afetado: fauna. 

o Fase do Empreendimento: Implantação e Operação.  

 

Fatores Geradores: 

- Tráfego/movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou 

equipamentos; 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 
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- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

Apesar da relativa supressão da cobertura vegetal na faixa de domínio, e esta 

tratar-se predominantemente de vegetação secundária, ocorrerá a redução de habitats, 

mesmo caracterizados pela presença do efeito de borda e significativa desestruturação. 

Mesmo assim há que se considerar que as espécies animais, mesmo aquelas que 

habitam ambientes secundários deverão ser afetadas, quer seja pela retirada da 

vegetação ou pela intensa movimentação e emissões sonoras em suas áreas de vida 

ou de deslocamento. A dispersão e afastamento dos animais serão inevitáveis e este 

recuo poderá ser permanente, principalmente para as espécies mais especializadas e 

exigentes. 

Também o aumento nos níveis de ruídos causados pela movimentação de 

maquinário pesado e de pessoas afugentarão algumas espécies de animais e 

interferirão em seu comportamento. 

As espécies animais que costumam habitar estas áreas, geralmente apresentam 

maior potencial biótico, ou seja, são capazes de exercer nichos mais diversificados, 

sendo também comuns em áreas alteradas. 

Em contato intrínseco com os campos ocorrem alguns remanescentes das 

Florestas de Araucária, estas muito representativas em termos de abrigo e suporte 

alimentar para as espécies animais residentes. Neste contexto o aumento do fluxo de 

veículos pela rodovia por estas áreas pode num primeiro instante causar perturbações 

nestes habitats. A complexidade estrutural tende a diminuir, ocasionando o decréscimo 

no número de microhabitats disponíveis para a fauna e, consequentemente, da riqueza 

de espécies de habitats florestais. 

Algumas áreas serão diretamente afetadas pela rodovia devido à sua 

proximidade. Especial atenção deve ser dada nas transposições sobre os corpos 

hídricos e pequenos corpos da água temporários, pois em sua grande maioria servem 

como áreas de vida para a fauna terrestre e semi-aquática. Esse impacto assume uma 

maior importância no que diz respeito às várzeas e matas ciliares, uma vez que a 

dinâmica desses ambientes compreende uma das principais fontes de recursos e 

abrigos para os animais silvestres. 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  266 

Além dessas, outras áreas também merecem algum destaque, a exemplo dos 

remanescentes florestais e pequenos corpos da água temporários, muito significativos 

para a anurofauna e seu ciclo de vida bifásico e movimentações na fase reprodutiva. 

Os serviços de terraplanagem poderão atingir indivíduos de espécies com 

hábitos fossorial, ou as atividades de supressão da vegetação, com riscos para 

espécies arborícolas e semi-arborícolas.  

Os efeitos da modificação das paisagens naturais e a consequente 

fragmentação das mesmas são, atualmente, as maiores ameaças à biodiversidade 

(Fahrig, 2003; Fisher e Lindenmayer, 2007). As consequências negativas que a 

fragmentação e a perda de habitat exercem sobre a diversidade nativa de plantas e 

animais já são reconhecidas para diferentes regiões e tipos de florestas em todo o 

mundo (Becker et al. 2007, Miller e Cale, 2000; Stuart et al., 2004; Fisher e 

Lindenmayer 2007). 

Observa-se na área de estudo alterações do habitat florestal original pelas 

monoculturas florestais como o pinus Pinus sp., cultivos de gramíneas exóticas como a 

para pecuária de subsistência, a utilização do solo para agricultura e o crescimento da 

urbanização. 

As áreas restritas de florestas nativas encontram-se, portanto, degradadas e 

isoladas em pequenos fragmentos de mata e ao longo dos cursos da água. No atual 

contexto onde as florestas naturais se encontram secundarizadas e fragmentadas 

(Wright e Muller-Landau, 2006; Neff et al., 2006) destaca-se a importância da 

manutenção dos corredores florestais ripários como habitat da fauna (LEES e PERES, 

2008; NAXARA, 2008). 

Esta fragmentação de florestas influencia na distribuição das espécies, em 

grande parte pelo efeito de borda. Espécies residentes ao longo da faixa de domínio da 

rodovia possivelmente se deslocarão para outros habitats, o que acarretará em 

competição com outras populações estabelecidas. Com o aumento do efeito de borda, 

que é uma consequência da fragmentação, ocorrem mudanças como diferenças 

quanto à composição florística e densidade da ramagem. A incidência da luz lateral 

produz uma densidade de ramos e folhas dificilmente encontrada no interior da mata. 

Nesse ambiente é comum encontrar espécies generalistas. A comunidade de borda da 

mata é incrementada pela ocorrência das espécies que ocorrem preferencialmente em 

áreas abertas com árvores esparsas. Estas utilizam a borda como locais de nidificação, 

repouso e alimentação, embora muitas forrageiem em áreas abertas. Há, contudo 
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espécies que vivem exclusivamente no interior da mata que sofrerão com a 

fragmentação e perda do habitat. 

A restrição dos habitats e o aumento do uso antrópico do solo nas proximidades 

da rodovia, têm como consequências o isolamento das populações, a redução da 

oferta alimentar, a competição por nichos, desajustes nos padrões comportamentais, 

problemas de sanidade animal, o favorecimento da caça e captura das espécies 

animais de interesse, invasão de espécies exóticas competidoras e de espécies 

vetores de doenças humanas (MCINTYRE E LAVOREL, 1994; LANGOIS et al., 2001; 

FONTANA et al., 2009). 

 

Classificação: 

Este impacto é negativo, de ocorrência certa na fase de implantação e 

permanente, afetando não somente a fauna terrestre, mas também a aquática nos 

locais em que as intervenções afetarem também os recursos hídricos. A abrangência 

do impacto é local, mas seus efeitos podem ser disseminados caso a fauna em 

dispersão afete as faunas das regiões circunvizinhas. Trata-se, também, de um 

impacto irreversível nas áreas em que os ecossistemas forem suprimidos. O grua de 

relevância deste impacto é alto. 

 

8.4.3.14 Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos 

 

o Componente Ambiental Afetado: fauna. 

o Fase do Empreendimento: Implantação.  

 

Fatores Geradores: 

- Supressão da vegetação; 

- Incorreto manejo de resíduos orgânicos; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

 

Quando da demarcação e retirada da vegetação na faixa de domínio ocorrerá o 

desalojamento de animais peçonhentos. Também o incorreto manejo de resíduos 
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orgânicos junto às obras e ao acampamento poderão determinar a atração de roedores 

e insetos. 

Podem ser encontradas ao longo do trecho estudado, serpentes, aranhas, 

inclusive a da aranha armadeira (Phoneutria nigriventer), abelhas, vespas e 

marimbondos (Vespidae). 

 

Classificação: 

Este impacto é negativo, de ocorrência provável e de natureza temporária, com 

ocorrência na fase implantação e abrangência local. Porém, em se tratando de 

acidentes com risco de vida dos trabalhadores, sua magnitude pode ser considerada 

média. 

 

8.4.3.15 Risco de Incêndios 

 

o Componente Ambiental Afetado: Flora, fauna, população da AID. 

o Fase do Empreendimento: Implantação 

 

As vias ou caminhos com constante passagem de veículos e pessoas, onde 

existe o predomínio de cobertura vegetal herbácea ou arbustiva, são favoráveis às 

ocorrências de incêndios. Estes acidentes podem conduzir a problemas ambientais 

sérios, derivados não apenas da mortandade de organismos vivos como, também, do 

aumento da insularização dos fragmentos e mesmo do comprometimento destes 

ambientes.  

 

Classificação: 

Tendo como base estes aspectos, qualifica-se o impacto como de importância e 

magnitude médias, na fase de construção (maior contingente de mão-de-obra), e pouco 

significativo nas demais fases. 
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8.4.3.16 Formação de Ambientes Propícios ao Desenvolvimento de Vetores 

o Componente Ambiental Afetado: Fauna, população da AID. 

o Fase do Empreendimento: Implantação 

 

O acúmulo de lixo e de sucatas nas áreas dos canteiros, alojamentos e áreas de 

apoio às obras (pedreiras, areais, e outras), além da própria estocagem de materiais, 

pode atuar como um agente de atração de espécies sinantrópicas, dentre as quais se 

incluem roedores que atuam como vetores de agentes etiológicos de diversas doenças. 

Poderá gerar, ainda, ambientes propícios à proliferação de mosquitos e moscas, 

vetores de outras tantas endemias. 

 

Classificação 

Trata-se de um impacto negativo, de média magnitude e relevância, local, 

reversível, devendo cessar com o encerramento das obras. 

 

 Meio Socioeconômico 

 

8.4.3.17 Geração de expectativas e incertezas da população da AID 

 

o Componente Ambiental Afetado: População da AID. 

o Fase do Empreendimento: Planejamento e Implantação 

É normal que a divulgação da possibilidade de pavimentação de uma rodovia na 

região e a movimentação de técnicos nos municípios atraia a atenção das populações 

afetadas, criando um clima de inquietação e ansiedade nas comunidades locais, além 

de incerteza quanto à segurança relacionada com a manutenção dos padrões até 

então predominantes nos costumes e hábitos dominantes entre os moradores, diante 

da presença de pessoas com as quais as relações vão se manter, sempre, num 

ambiente de distanciamento crítico. 

Caso ocorra um desconhecimento de informações técnicas a respeito do 

empreendimento poderá haver um aumento no grau de expectativa da população 

quanto aos problemas ou benefícios que a rodovia pavimentada poderá trazer e ao 

tratamento que será dado aos proprietários de terras por parte do Empreendedor, 
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principalmente no que diz respeito aos valores das indenizações, quando necessárias, 

referentes à faixa de servidão. 

Destacam-se ainda as expectativas de possíveis criações de postos de emprego 

ou oportunidades de rendas em virtude do processo pavimentação da rodovia. Isto é, 

possibilidade de aquecimento na economia local, pelo aumento de postos de trabalho, 

diretos e indiretos; pela maior demanda de bens e serviços, com o fomento de 

pequenos comércios, ou pelo aumento das arrecadações municipais, o que permitirá 

novos investimentos por parte das prefeituras locais. 

É importante, portanto, criar canais de comunicação, palestras e projetos com os 

órgãos públicos e a população local, buscando-se apresentar informações detalhadas 

sobre o empreendimento, bem como a montagem de estratégias para que dúvidas, 

receios e expectativas sejam percebidos e tomados como referências no planejamento 

das ações na região. 

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência certa, de curta duração, 

reversível, de alta significância. 

 

8.4.3.18 Ocorrência de Acidentes de Trabalho 

 

o Componente Ambiental Afetado: Trabalhadores. 

o Fase do Empreendimento: Implantação.  

 

Durante toda a fase de implantação do projeto de pavimentação da rodovia, a 

dinâmica dos trabalhos de preparação do terreno e as obras propriamente ditas 

(operação de equipamentos, pavimentação, obras de arte e serviços gerais) 

determinarão o aumento da possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho com 

pessoas (operários), veículos e máquinas. Apesar desta possibilidade, a 

implementação de medidas preventivas pode contribuir para redução do número de 

acidentes. 

A possibilidade de ocorrência de acidentes trabalho pode ainda ser favorecida 

por turnos mais longos de atividade, como também na execução de serviços de alto 

risco. A existência de um programa de redução de acidentes de trabalho torna-se, pois 

indispensável durante as obras. 
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Classificação: 

Trata-se de um impacto negativo, de média magnitude e relevância, devendo 

cessar com o encerramento das obras. 

 

8.4.3.19 Alterações na fluidez e/ou mobilidade do trânsito e riscos de 

ocorrência de acidentes. 

 

o Componente Ambiental Afetado: população da área de influência direta 

o Fases do Empreendimento: Planejamento, implantação e Operação. 

 

Fatores Geradores: 

 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Investigações e serviços geotécnicos (sondagens / fundações) 

- Interferências pontuais no sistema viário atual; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras; 

- Obra propriamente dita. 

  

A pavimentação da rodovia provocará uma alteração no sistema viário nas 

proximidades do empreendimento, seja de forma temporária (durante as obras) ou 

mesmo de forma permanente (durante a operação do empreendimento), devendo 

ocasionar efeito sobre: (i) a composição e volume de tráfego; (ii) os tempos de viagem; 

(iii) o desempenho operacional do fluxo de veículos; (iv) a circulação de pedestres. 

Ou seja, na fase de implantação do empreendimento são previstas alterações 

temporárias no sistema viário que, de alguma forma, poderão causar transtornos para o 

trânsito local. 
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Classificação: 

Durante a etapa de implantação trata-se de um impacto negativo, de 

probabilidade certa, imediato, com espacialidade dispersa causado pelo 

empreendimento e temporário. A magnitude é grande e possui medida corretiva e 

compensatória de médio grau de resolução. O grau de relevância é médio. 

Por outro lado, durante a etapa de operação trata-se de um impacto positivo, 

de probabilidade certa, de longo prazo, com espacialidade localizada, causado pelo 

empreendimento e permanente. O grau de relevância é alto. 

 

8.4.3.20 Aumento do número de Acidentes na Rodovia e nas Áreas do Entorno 

 

o Componente Ambiental Afetado: população da área de influência direta 

e motoristas que utilizarem a rodovia. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

O aumento da frequência e do volume de tráfego, assim como da velocidade 

média dos veículos na rodovia PR-364, e nas Rodovias BR-153 no perímetro urbano 

de Irati e BR-476 no perímetro urbano de São Mateus do Sul, nestas últimas devido ao 

fato de que quando em operação a PR-364 tornar-se-á uma rota para deslocamento de 

veículos da região oeste do Paraná para Santa Catarina, aumentará significativamente 

o risco de acidentes rodoviários e de trânsito envolvendo motoristas e a população 

local, com consequências sobre a estrutura de serviços públicos de saúde dos 

municípios da AID. 

A baixa frequência destas ocorrências atualmente está atrelada às péssimas 

condições de trafegabilidade na rodovia. O controle de velocidade e a sinalização 

específica nos trechos citados são prioritários. Mesmo assim, os trechos descritos 

configuram-se como trechos suscetíveis a tais ocorrências, as quais podem ser 

potencializadas em função das características peculiares das vias e do seu entorno. 

As áreas mais sujeitas à ocorrência de acidentes são as entradas e saídas de 

veículos nas rodovias e locais com maior frequência de travessia de pedestres. A 

existência ou a expansão de núcleos populacionais ao longo da tendem a favorecer o 

aumento desse risco. 
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Classificação: 
 

Trata-se de um impacto negativo, de provável ocorrência e permanente. Poderá 

ser evitado com a adoção de medidas de controle especificas de sinalização e 

educação das populações afetadas. 

 

8.4.3.21 Transtorno aos Habitantes da Área de Influência Direta 

 

o Componente Ambiental Afetado: população da área de influência direta 

e motoristas que utilizarem a rodovia. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 
 

Como já mencionado no item anterior, em operação plena, a PR-364 

determinará uma maior frequência de veículos, de carga e de passeio na ADA e AID. O 

aumento desta frequência deverá ser significativamente maior se comparada à 

frequência atual.  

A partir da análise do fluxo de veículos estimou-se o tráfego que se 

desenvolverá no trecho, até o horizonte de projeto, definindo a composição da frota de 

veículos. Este incremento no tráfego deverá causar transtornos aos habitantes do 

entorno na medida em que sintam os efeitos permanentes e decorrentes, tais como: 

Deterioração da qualidade do ar pelas emanações de descargas dos veículos, 

em tráfego intenso e secundariamente pela poeira, em travessias urbanas por estradas 

de terra; 

Incremento dos níveis de ruídos causados por: veículos individuais, volume do 

tráfego, composição do tráfego, grau de alteração das velocidades do tráfego, 

gradiente da rodovia e pela superfície de rolamento; 

Ocorrência de vibrações em regiões muito próximas a rodovia relacionadas 

com a irregularidade do pavimento aliadas ao funcionamento e movimentação dos 

veículos. Os fatores que afetam a intensidade das vibrações geradas pelo tráfego são o 

peso e a velocidade dos veículos e a espessura e as condições de conservação do 

pavimento; 

Diminuição da segurança dos cidadãos e do meio ambiente. A segurança se 

refere às interações entre os veículos que circulam na rodovia, dos veículos que 

compõem o tráfego de passagem com os veículos e pedestres que compõem o tráfego 

local. 
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a) Interação entre veículos de passagem se configura com as seguintes 

condicionantes: 

- o fluxo dos veículos; 

- a velocidade-padrão; 

- a composição da frota (incluindo idade e estado de conservação); 

- o nível de congestionamento; 

- as características geométricas da rodovia; 

- rampas; curvaturas; larguras; acostamentos; 

- as características da superfície de rolamento; 

- o estado de conservação do pavimento; 

- a adequação e o estado de conservação do sistema de sinalização e; 

- a visibilidade e o risco de ofuscamento; 

- possibilidade de ocorrência de incêndios às margens da rodovia; 

- possibilidade de contaminação das águas; 

 

b) Interação entre veículos de passagem com tráfego local se configura com as 

seguintes condicionantes: 

- quantidade de cruzamentos; 

- velocidades; 

-fluxo de veículos nos cruzamentos (incluindo acumulação de veículos e 

possíveis congestionamentos); 

-geometria dos cruzamentos, inclusive seus posicionamentos em relação aos 

fluxos que se cruzam; 

- largura da via; 

- tipo e estado de conservação da sinalização; 

- visibilidade e risco de ofuscamento; 

- composição e quantificação da frota. 

 

 Cargas perigosas 

 

A normatização de transportes de cargas perigosas tem sua origem na 

Resolução nº 1-A/86 do CONAMA, seguida da Lei Federal 7802/89, que tratam de 

agrotóxicos. O transporte de cargas perigosas no Brasil é regido pelo Decreto Nº 96 de 

18/05/88, que aprova a regulamentação legal. No regulamento para o Transporte 
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Rodoviário de Produtos Perigosos, consta em seu artigo 1º: “O transporte, por via 

pública, de produto que seja perigoso ou represente risco para a saúde de pessoas, 

para a segurança pública ou para o meio ambiente, fica submetido às regras e 

procedimentos estabelecidos nestes regulamentos, sem prejuízo do disposto em 

legislação e disciplina peculiar a cada produto”. 

A Portaria Ministerial Nº 291 de 31/05/88, “Instruções Complementares ao 

Regulamento do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos”, com base em 

regulamentos internacionais usados nos países desenvolvidos, estabelece a 

classificação dos produtos adotado pela ONU. As classes consideradas são: 

-Classe 1 – explosivos; 

-Classe 2– gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão ou altamente 

refrigerados; 

- Classe 3 – líquidos inflamáveis; 

- Classe 4 – sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea; 

substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis; 

- Classe 5 - substâncias oxidantes; peróxidos orgânicos; 

- Classe 6 – substâncias tóxicas e substâncias infectantes; 

- Classe 7 – substâncias radioativas; 

- Classe 8 – corrosivos; 

- Classe 9 – substâncias perigosas diversas. 

Cada uma dessas classes envolve uma extensa gama de produtos, que são 

divididos, em geral, em três grupos de risco (I – alto; II – médio; III – baixo) que, por sua 

vez, podem ser divididos em subgrupos, etc. 

Cabe registrar que toda carga poluente é considerada perigosa strictu sensu. 

Por exemplo, o cloreto de sódio (NaCl – sal de cozinha) representa, em caso de 

acidente envolvendo um carregamento, a possibilidade de gerar perdas ambientais 

consideráveis, embora a distribuição (área) do impacto seja limitada (salgar o solo 

lindeiro à rodovia no local do acidente, alterar a salinidade de um açude, etc.). Como 

consequência, preconiza-se que toda carga potencialmente poluente seja considerada 

perigosa latu-sensu, e seu transporte se submete à legislação correspondente. 
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Classificação 

 

Trata-se de um impacto negativo, de ocorrência incerta, mas de alta importância 

e com abrangência regional. 

 

8.4.3.22 Pressão sobre a Infraestrutura Urbana nos Municípios da Área de 

Influência Direta 

 

o Componente Ambiental Afetado: Municípios/população da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Na medida em que a circulação rodoviária seja incrementada, a infraestrutura 

urbana das cidades de São Mateus do Sul, Rebouças e Irati sofrerá pressões no que 

diz respeito ao incremento de sua utilização, principalmente no que diz respeito à 

estrutura de atendimento a saúde (postos de saúde e hospitais), segurança pública, 

comércio, vias públicas, transporte urbano, brigadas de combate a incêndios. Os 

efeitos serão em alguns aspectos negativos, principalmente em se tratando de saúde e 

segurança, mas, em contrapartida, podem gerar em médio prazo um incremento do 

comércio e atividades afins. Neste contexto destacam-se as estruturas administrativas, 

viárias e comerciais destas cidades. 

Este impacto também tem a potencialidade de dinamizar tal infraestrutura na 

medida em que incentivará a sua ampliação ou mesmo adequação as futuras 

demandas. A exemplo, a capacidade de atendimento a possíveis acidentes rodoviários 

deverá ser organizada nos hospitais locais, assim como os prestadores de serviços 

relacionados a equipamentos e veículos rodoviários necessitarão, além de uma 

ampliação, a diversificação e especialização das atividades. Além de incentivar tais 

melhorias, em médio prazo determinará a adequação dos sistemas viários locais, com 

ou sem acesso a rodovia, justificada pela maior utilização desta vias, melhorando sua 

capacidade e resistência àzutilização. 

A abrangência do impacto é local, isto é, afeta apenas os moradores da cidade, 

tanto aqueles que se encontram na imediação das vias utilizadas, como aqueles que 

devem cruzar essas vias na locomoção diária dentro da cidade.  
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Classificação 

 

Apesar dos efeitos adversos no início da operação da rodovia, pode-se 

classificar este impacto como positivo e potencializador na medida em que, em médio 

prazo, forçará a readequação e melhora da infraestrutura urbana nos municípios 

atingidos. 

 

8.4.3.23 Alteração da paisagem da ADA 

 

o Componente Ambiental Afetado: população da AID. 

o Fase(s) do Empreendimento: Implantação e Operação. 

 

Fatores Geradores: 

 

- Tráfego / movimentação de veículos pesados, máquinas e/ou 

equipamentos; 

- Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza 

da área; 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Terraplenagens e escavações; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

 

A implantação das obras de pavimentação da rodovia acarretará em alteração 

da paisagem da ADA, seja durante a etapa de implantação com a inserção das 

infraestruturas temporárias, ou durante a etapa de operação com a consolidação das 

estruturas permanentes. 

Durante a etapa de implantação a paisagem será alterada, ocasionando uma 

poluição visual devido às obras. Esta alteração está relacionada com os fatores da 

remoção da vegetação, terraplanagem e escavações e canteiro de obras. 

Por outro lado, as estruturas permanentes, na fase de operação funcionam como 

um novo elemento na paisagem da ADA e AID. 
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Classificação: 

Em relação às infraestruturas temporárias trata-se de um impacto negativo, de 

probabilidade certa, de curto prazo, com espacialidade localizada, causado pelo 

empreendimento e temporário. A magnitude é média. 

Por outro lado em relação às infraestruturas permanentes, trata-se de um 

impacto positivo, de probabilidade certa, de longo prazo, com espacialidade dispersa 

causada pelo empreendimento e permanente. A magnitude deste impacto é média. 

 

8.4.3.24 Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos 

imóveis”. 

 

o Componentes Ambientais Afetados: dinâmica econômica e população 

da AID. 

o Fases do Empreendimento: Implantação e Operação 

 

Fatores Geradores: 

- Implantação dos canteiros de obras; 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras. 

A pavimentação de rodovias pode induzir a um processo de alteração do uso 

do solo, melhoria na acessibilidade e mobilidade nas áreas de influência, fatores estes 

que promovem a valorização da área e, consequentemente, o aumento do valor venal 

dos imóveis. Associado a estes aspectos ocorre uma mobilização por parte dos atores 

envolvidos com o mercado imobiliário, sejam incorporadoras, financeiras ou 

construtoras, em busca de novos imóveis e/ou terrenos. 

Com bases em situações semelhantes é possível se inferir que a pavimentação 

da rodovia promoverá a valorização do preço da terra na área de influência direta, ou 

seja, aumento do preço de terrenos, imóveis e aluguéis, como consequência das 

melhorias na infraestrutura da estrada, tempo de deslocamento entre centros urbanos, 

entre outros. 

A ação do mercado imobiliário e a oscilação nos preços dos imóveis podem 

atingir as áreas de diferentes usos, como por exemplo, os corredores comerciais cujos 

preços de imóveis podem subir devido à facilidade de acesso e melhoria na mobilidade 
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na área. Nas áreas residenciais novos lançamentos imobiliários poderão utilizar das 

melhorias trazidas com a obra, assim como proprietários podem se utilizar desta 

situação para valorizar seus imóveis, tanto para a venda como para locação. 

 

Classificação: 

Este impacto é classificado como positivo considerando o benefício gerado 

para os proprietários de imóveis onde haja valorização dos mesmos. A ocorrência 

deste impacto é certa, permanente, de longo prazo de duração, disperso, intensificado 

pelo empreendimento e de grande magnitude. Pode ser considerado um impacto de 

alto grau de relevância. 

Considerando a pressão sobre os locatários de imóveis cuja valorização e 

especulação imobiliária se faça valer, este impacto é classificado como negativo. A 

ocorrência deste impacto é certa, permanente, de longo prazo de duração, disperso, 

intensificado pelo empreendimento e de grande magnitude. Visto que não possui 

medida de mitigação deve ser considerado um impacto de alto grau de relevância. 

 

8.4.3.25 Alteração no Quadro Demográfico 

 

o Componentes Ambientais Afetados: dinâmica econômica e população da 

AID. 

o Fases do Empreendimento: Implantação  

 

As obras de construção e pavimentação trazem construtoras ou empreiteiras, 

que irão instalar seus canteiros de obras, alocando nestes locais os respectivos 

empregados. Tal fato exigirá o deslocamento de pessoas para esses canteiros, 

inclusive, também podendo proporcionar empregos para os habitantes da região. Em 

função disso, ocorrerá um impacto econômico positivo, visto que haverá um aumento 

na demanda de bens e serviços para atender às necessidades dos empregados e de 

suas famílias. 

A mobilização de mão-de-obra para as obras civis possui um fator 

arregimentador de população e, também, de deslocamento populacional que pode 

assumir grande intensidade e peso, dependendo do meio para o qual a população se 

desloca ou onde a arregimentação acontece. 
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Dependendo do contingente envolvido, essa ação poderá ter grande impacto 

nas comunidades do entorno estando, entre os efeitos previsíveis desse impacto, as 

alterações no quadro demográfico das regiões afetadas. 

De um lado, a introdução desse contingente de pessoas significa uma 

modificação substancial nas taxas de crescimento da população. Caso os 

equipamentos e serviços estiverem dimensionados, aproximadamente, para uma taxa 

de crescimento esperada em virtude da rotina, um crescimento acelerado constitui 

transtorno não desprezível. 

Outro fator demográfico relevante refere-se às modificações abruptas na 

estrutura etária da população e na sua composição por sexo. Ressalta-se que a mão-

de-obra mobilizada para essas obras é, via de regra, predominantemente masculina e 

concentrada na faixa etária de 20 a 40 anos. 

 

Classificação:  

Trata-se de um impacto negativo, direto e indireto, regional, de longo prazo, 

reversível, de alta relevância. 

 

8.4.3.26 Aumento da renda regional, local e das arrecadações públicas. 

 

o Componentes Ambientais Afetados: dinâmica econômica e população da 

AID. 

o Fases do Empreendimento: Planejamento, Implantação e Operação.  

 

A operação da rodovia PR-364 determinará o incremento dos fluxos de bens, 

insumos e serviços a todos os municípios direta e indiretamente afetados.  

Na composição da renda da população, os salários são a variável mais 

relevante, principalmente nos segmentos da população trabalhadora, mais que outras 

fontes de renda como aluguéis, pensões e benefícios. Dessa forma, quaisquer 

modificações substanciais no aumento da quantidade de assalariados e na taxa de 

salário da população das áreas de influência da rodovia, significa, certamente, uma 

melhoria geral da renda. 

O aumento da renda pessoal da população, decorrente do crescimento da 

massa de salários e da taxa de salários, em todos os setores da economia da área de 

influência, constitui-se em um efeito de natureza positiva. No comércio e na industrial, o 
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peso dos salários no custo de produção não é dos itens mais elevados, especialmente 

quando considera o comportamento da taxa de juros. Desta forma, considera-se o 

impacto e seus efeitos de média importância. A geração de emprego caracteriza-se 

como um impacto indireto e permanente. 

A presença de um via dessa natureza, pavimentada, estimula o desenvolvimento 

das atividades comerciais, decorrente da maior demanda provocada pelo aumento do 

tráfego, o que acarreta elevação das receitas públicas. O mesmo acontece com a 

expansão das atividades comerciais ao longo da estrada. 

A elevação das receitas públicas provoca conseqüências, tanto na melhoria das 

contas dos governos, na medida em que permite reduzir déficits operacionais das 

administrações, quanto, ao mesmo tempo, oferece às administrações municipais um 

recurso adicional para fazer frente à elevação de suas despesas, com a presença de 

um contingente populacional não previsto, nas áreas sob sua responsabilidade 

administrativa. 

 

Classificação: 

O impacto sobre as finanças públicas na fase de operação é de natureza 

positiva, permanente, irreversível e de grande relevância, tendo em vista o peso 

relativo dos tributos no preço final dos produtos. A abrangência do impacto é regional. 

 

8.4.3.27 Redução dos custos de transporte de mercadorias, bens e divisas. 

 

o Componentes Ambientais Afetados: dinâmica econômica e população da 

AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação.  

 

A efetivação da rodovia e a decorrente melhoria da trafegabilidade sobre a 

mesma reduzirá sensivelmente o custo do frete na região, como também os custos de 

manutenção e desgaste dos veículos e principalmente no consumo de combustíveis 

fósseis. Este fato trará efeitos benéficos sobre todas as atividades econômicas, nos 

setores primários e secundários de produção, na arrecadação de impostos, taxas e 

demais tributos, potencializando também a prestação de serviços. 

A redução do frete incidirá diretamente sobre os custos da produção na região, 

tornando-a mais competitiva, com a possibilidade de ingresso em novos mercados, 
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aumentando o volume produzido e consequentemente a demanda de novos produtos e 

serviços no setor terciário. 

O transporte de passageiros se beneficiará das melhores condições de 

trafegabilidade, e poderá reduzir os custos de manutenção que incidem sobre os 

custos das passagens, inclusive com a expansão de novas linhas e rotas, 

principalmente turísticas. 

O acréscimo no tráfego de veículos, decorrente da melhoria viária e da 

decorrente expansão das atividades econômicas, provocada pelas modificações das 

vantagens locacionais da região, resultará num menor consumo de combustíveis. Este 

fato também será potencializado pelo melhoramento nos padrões de segurança da 

estrada. 

As dificuldades de trânsito no trecho objeto da obra, além de reduzir o tráfego de 

veículos, favorecem o elevado consumo de combustível, e a deterioração dos veículos. 

Um tráfego mais fluído, além de determinar a redução no consumo de combustível 

reduz o desgaste dos equipamentos utilizados. Desta forma, a pavimentação da PR-

364, reduzirá significativamente o tempo de deslocamento entre os municípios 

limítrofes, beneficiando as pessoas que utilizam a rodovia em seus veículos 

particulares ou de transporte coletivo e de cargas, fato que influirá positivamente no 

tempo e na qualidade da viagem, como também na sua economicidade. 

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto de natureza positiva, de caráter permanente, grande 

magnitude e alta importância, uma vez que leva à redução dos custos operacionais do 

setor de transporte. Constitui-se, pois, em um dos objetivos primordiais da rodovia PR-

364. É um impacto estratégico, pois refere-se a uma variável essencial na redução do 

Custo Brasil (infraestrutura precária de rodovias). 

 

8.4.3.28 Indução à alteração do uso e ocupação do solo da AID. 

 

o Componente Ambiental Afetado: população da AID. 

o Fases do Empreendimento: Planejamento, implantação e operação. 

 

Fatores Geradores: 

- Divulgação da implantação do empreendimento; 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  283 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio às 

obras; 

- Operação da rodovia. 

Com a implantação das obras de pavimentação e posterior operação da 

rodovia é esperado um aumento do fluxo de veículos/pessoas na região, criando um 

ambiente propício com novas possibilidades para a implantação de estabelecimentos 

comerciais e de prestadores de serviços, acarretando transformações na estrutura 

urbana e no uso do solo da AID. 

Em termos espaciais, as modificações esperadas na estrutura econômica 

tenderão a resultar na alteração do uso do solo na AID, provocando um benefício como 

consequência da ocupação de atividades formais de comércio e de prestadores de 

serviços em terrenos que hoje não são ocupados ou, então, encontram-se 

subutilizados, aumentando assim as possibilidades de acesso a estes serviços. 

Assim, a população da AID poderá usufruir dessas novas atividades comerciais 

e de prestadores de serviços, seja como consumidora das mesmas, como proprietária 

ou como potencial mão de obra. 

 

Classificação 

No contexto geral e se forem considerados os eventuais transtornos à 

população residente na AID, ocasionado pelo aumento do fluxo de veículos/pessoas, o 

impacto é negativo, de ocorrência certa, de longo prazo de duração, com espacialidade 

dispersa, causado pelo empreendimento e permanente.  

Por outro lado, considerando-se os benefícios gerados para uma parcela da 

população da AID, em especial aqueles proporcionados à possibilidade de geração de 

empregos nos novos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que se 

poderão ser instalados ao longo da rodovia, este impacto é de natureza positiva, de 

ocorrência provável, de longo prazo de duração, espacialidade dispersa, causado pelo 

empreendimento e permanente.  

 

8.4.3.30 Perda de imóveis e impactos sociais causados pelo processo de 

desapropriação. 

 

o Componentes Ambientais Afetados: Proprietários dos imóveis afetados. 

o Fases do Empreendimento: Implantação. 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  284 

Fatores Geradores: 
 

- Início do processo de oficialização / comunicação da desapropriação dos 

imóveis. 

- Implantação das estruturas operacionais e da infraestrutura de apoio à 

implantação e operação da rodovia. 

Os proprietários de terras e/ou benfeitorias localizadas na faixa de domínio da 

PR-364 e apresentados no Anteprojeto de Desapropriação deverão ser desapropriadas 

e indenizadas, pois de acordo com o diagnóstico da situação apresentado no referido 

anteprojeto, todas as áreas a serem desapropriadas competem aos proprietários, e não 

invasores ou posseiros; sendo assim o tratamento é exclusivamente de projeto de 

desapropriação, não havendo, portanto, necessidade de reassentamento. 

Este impacto, apesar de negativo no sentido estrito, não deverá assumir graus 

de importância elevados em função das aspirações das comunidades diretamente 

atingidas pela rodovia, voltadas para sua construção e operação efetiva, como forma 

de integrar os municípios ao desenvolvimento socioeconômico regional. 

 

Classificação 

A ocorrência deste impacto é efetiva, permanente, pois se trata de transferência 

da propriedade de forma irreversível, mas com abrangência local, com e baixa 

importância. A magnitude é média, pois refere-se a uma intervenção esperada pela 

população atingida há mais de 40 anos. 

 

8.4.4 IMPACTOS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS E CALÇADAS. 

Serão implantadas ciclovias e calçadas nos trechos urbanos da Rodovia PR-

364, conforme mostra a Figura 203. 
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Figura 203 - Localização das calçadas e ciclovias. 

 

 

Inserir A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  286 

Os impactos causados pela implantação de ciclovias e calçadas são 

apresentados a seguir: 

 

8.4.4.1 Meios Físico e Biótico 

Os impactos negativos dos meios físico e biótico decorrentes da implantação de 

ciclovias e calçadas estão implícitos nos impactos dos meios físico e biótico já 

apresentados e discutidos no item 8.4.3. Além dos impactos já apresentados, tem-se 

ainda para o meio físico: 

 

8.4.4.1.1 Redução da emissão de gases veiculares e melhoria da qualidade do ar. 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Fatores Geradores: 

-Implantação da infraestrutura dotada de ciclovias e calçadas. 

 

Com a possibilidade de deslocamento em ciclovias, a população que utilizaria 

veículos automotores para pequenos deslocamentos pode optar pelo uso da bicicleta, 

e, como consequência ocorre a redução da emissão de gases veiculares na atmosfera, 

os quais são responsáveis pelo efeito estufa, chuva ácida e problemas de saúde para a 

população, sendo os mais comuns os problemas respiratórios. 

Como resultado da emissão de gases veiculares e melhoria da qualidade do ar, 

haverá ainda redução do número de atendimentos de pessoas com problemas 

respiratórios em postos de saúde e hospitais públicos dos municípios atingidos.  

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto positivo, provável, de longo prazo, disperso, causado 

pelo empreendimento e permanente. A magnitude é média e o grau de relevância é 

alto. 
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8.4.4.2 Meio Socioeconômico 

 

A implantação de calçadas e ciclovias trará benefícios para a população afetada, 

conforme descrito a seguir: 

 

8.4.4.2.1 Redução do risco de acidentes e mortes por atropelamento. 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Fatores Geradores: 

-Implantação da infraestrutura dotada de ciclovias e calçadas. 

 

A ciclovia evita que o ciclista seja espremido pelo motorista contra o meio-fio ou 

qualquer outro obstáculo. Evita também que ele sofra colisão por trás. Quando o 

pedestre ou o ciclista tem opção de andar ou pedalar em um espaço próprio, como as 

calçadas e a ciclovia, estes as utilizam. A instalação de ciclovias não resolve totalmente 

os riscos de acidentes e mortes por atropelamentos, no entanto, reduz 

consideravelmente estes eventos, pois o ciclista ou o pedestre que se deslocaria na 

beira da rodovia tem um espaço para se deslocar com segurança, diminuindo muito o 

risco de ser atropelado e, em muitos casos, entrar em óbito. 

No entanto, deve-se ressaltar que a experiência internacional mostra que a 

ciclovia criada gera demanda. Mas a mesma experiência demonstra que a ciclovia por 

si só não se sustenta. Ela necessita de um sistema de alimentação de ciclistas, seu uso 

deve ser constantemente incentivado, suas falhas corrigidas, suas qualidades mantidas 

e periodicamente revistas. Do contrário sua implementação será gasto inútil e dinheiro 

jogado fora.  

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto positivo, provável, de longo prazo, disperso, causado 

pelo empreendimento e permanente. A magnitude é média e o grau de relevância é 

alto. 
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8.4.4.2.2 Melhoria na qualidade de vida da população atingida 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Fatores Geradores: 

-Implantação da infraestrutura dotada de ciclovias e calçadas. 

 

A implantação de ciclovias e calçadas trará à população afetada melhorias em 

suas condições de vida. A presença destas estruturas incentivará os meios de 

locomoção à pé e de bicicleta, que pode se considerar como exercícios físicos, com 

consequente melhoria na saúde das pessoas. Além disso, estudos comprovam que o 

relacionamento social de pessoas que utilizam meios de locomoção não motorizados 

tendem a ser mais sociáveis, visto que podem parar em qualquer lugar, trazendo 

momentos de descontração para essas pessoas que muitas vezes não têm vida social 

ativa, oferecendo dessa forma um convívio social mais amplo e em consequência uma 

vida mais “leve”. 

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto positivo, certo, de longo prazo, disperso, causado pelo 

empreendimento e permanente. A magnitude é grande e o grau de relevância é alto. 

 

8.4.4.2.3 Melhoria na saúde da população atingida 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Fatores Geradores: 

-Implantação da infraestrutura dotada de ciclovias e calçadas. 

 

Como já descrito anteriormente, a implantação de ciclovias e calçadas 

incentivarão o uso de meios de transporte não motorizados como o deslocamento à pé 

e de bicicleta. Estes tipos de deslocamentos favorecem o esforço físico e 
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consequentemente trazem melhorias na saúde da população atingida, tais como: 

melhor disposição física para as atividades do dia-a-dia; promove aceleração do 

metabolismo, contribuindo para a redução de peso; regula o sono, pois a prática de 

exercícios libera endorfina, enzima que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e 

o estresse; inibe os resfriados, pois a prática de atividade física fortalece o sistema 

imunológico; diminui os riscos do câncer de mama, pois os exercícios diminuem os 

níveis de estrogênio - hormônio intimamente ligado ao câncer de mama; combate a 

osteoporose, pois fortalece a massa óssea devido ao impacto promovido pelos 

exercícios no corpo; reduz o colesterol ruim (LDL); previne o diabetes, pois contribui 

para regular a produção de insulina; controla a hipertensão, pois libera substâncias que 

causam a dilatação e o fortalecimento dos vasos sanguíneos; melhora a autoestima e o 

condicionamento físico. 

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto positivo, de ocorrência certa para quem fizer uso das 

estruturas, de longo prazo, disperso, causado pelo empreendimento e permanente. A 

magnitude é grande e o grau de relevância é alto. 

 

8.4.4.2.4 Redução do número de atendimentos em postos de saúde 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Fatores Geradores: 

-Implantação da infraestrutura dotada de ciclovias e calçadas. 

 

Devido aos fatores descritos nos itens 8.4.4.2.2 e 8.4.4.2.3 os atendimentos nos 

postos de saúde dos municípios atingidos por estas estruturas diminuirão, resultando 

em um atendimento de maior qualidade para as pessoas em situação de saúde mais 

graves e redução nos custos com saúde pelos municípios. 
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Classificação: 

Trata-se de um impacto positivo, de ocorrência certa, de longo prazo, disperso, 

causado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é grande e o grau de 

relevância é alto. 

 

8.4.2.2.5 Redução de veículos transitando pela rodovia 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

O uso da bicicleta no Brasil ainda é pouco difundido, mas pode ser considerado 

um agente transformador da mobilidade urbana sustentável, devendo seu uso ser 

incentivado pelas autoridades locais. Dentre os muitos benefícios já descritos, o uso da 

bicicleta ainda diminui o número de carros nas ruas e nos perímetros urbanos de 

rodovias e, consequentemente diminui os congestionamentos. Dessa forma, a 

construção das ciclovias nos perímetros urbanos dos municípios de São Mateus do Sul 

e Irati contribuirão para a melhoria no trânsito local, diminuindo congestionamentos e 

favorecendo o fluxo de veículos nas regiões afetadas. 

 

Classificação 

Trata-se de um impacto positivo, de ocorrência certa, de longo prazo, disperso, 

causado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é grande e o grau de 

relevância é médio. 

 

8.4.2.2.6 Incentivo à economia local 

 

o Componentes Ambientais Afetados: População da AID – economia local. 

o Fases do Empreendimento: Operação. 

 

Fatores Geradores: 

-Implantação da infraestrutura dotada de ciclovias e calçadas. 
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Segundo Peach (2011), ciclovias têm sido elogiadas por oferecer vias expressas 

pelo preço de calçadas às pessoas e, mesmo que os custos relativamente acessíveis 

das redes para bicicletas sejam vantajosos para incentivar sua construção e 

manutenção, há outros benefícios de longo prazo para a economia. A forma como um 

sistema de transportes urbanos opera tem um impacto sobre a forma como as pessoas 

circulam em suas cidades. Devido ao esforço físico no uso da bicicleta, viagens curtas 

são mais comuns, e trazem benefícios econômicos locais: 

“Quando as pessoas caminham ou andam de bicicleta, elas estão mais 

propensas a fazerem compras em lojas que ficam perto de onde vivem, ao invés de 

dirigirem por toda a cidade (Campbell e Wittgens, 2011)”. 

Um estudo australiano tenta quantificar esse pensamento. Baseado em dados 

de mais de 1.000 entrevistados,  Lee (2008) constatou que, apesar de ciclistas 

gastarem menos, em média, melhorias nas redes para bicicletas ainda trazem 

benefícios ao varejo. O autor sugere que, substituindo uma vaga de estacionamento 

para carros por seis estacionamentos de bicicletas, o gasto que um ciclista faz, e que 

na média é menor, poderia ser multiplicado, oferecendo oportunidades de receita 

melhor para as empresas locais. É claro, esta simples equação matemática, enquanto 

teoricamente verdadeira, pressupõe demanda suficiente para manter o estacionamento 

de bicicletas devidamente cheio. 

Apesar disso, as descobertas de Lee são notavelmente semelhantes a um 

estudo da cidade holandesa de Utrecht (On behalf of the Habitat Platform Foundation, 

et al, 2005), que concluíram que, embora consumidores ciclistas gastem menos por 

transação, eles fazem mais visitas e, como um grupo, gastam mais. Este não é o único 

exemplo. Um estudo realizado por European Commission (1999) encontrou resultados 

semelhantes, chamando os ciclistas de “melhores consumidores” porque eles fizeram 

onze viagens por mês em comparação a sete para os motoristas. Os suíços também 

apresentam esta característica: uma investigação sobre rentabilidade do espaço de 

estacionamento descobriu que cada metro quadrado de estacionamento de bicicletas 

gera 7500 euros em comparação com 6625 euros gerados pelos automóveis. Isto 

parece confirmar a lógica básica – sem espaço suficiente para cargas, os ciclistas 

estão propensos a gastar menos e comprar mais vezes. 

Pesquisa sobre os benefícios econômicos locais que não sejam sobre varejo 

também sugeriu benefícios. Em um estudo de 2011, Heidi Garret-Peltier observou 58 

projetos de redes para bicicletas em 11 estados dos EUA, levando em conta 

http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf
http://colabradio.mit.edu/wp-content/uploads/2010/12/Final_Thesis_Alison_Lee.pdf
http://www.ocs.polito.it/biblioteca/mobilita/EconomicSignificance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/cycling/cycling_en.pdf
http://www.peri.umass.edu/236/hash/64a34bab6a183a2fc06fdc212875a3ad/publication/467/
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infraestruturas “na rua”, tais como ciclovias e ruas compartilhada; quanto “fora das 

ruas”, tais como trilhas adjacentes às estradas ou vias ferroviárias convertidas; e 

equipamentos para bicicletas, tais como sinalização, sinais, e estacionamentos. Garret-

Peltier descobriu que os projetos de construção de infraestrutura para bicicletas criam 

uma média de 11,4 empregos para cada US$ 1 milhão investido comparados aos 7,8 

empregos para a construção de estradas (confirmando seu estudo anterior, específico 

para Baltimore, que indica que os projetos para construção de redes para bicicletas 

geram entre 11,7 e 14,4 empregos por milhão de dólares). 

Garret-Peltier concluiu sua pesquisa afirmando que “quando confrontado com 

uma decisão de se incluir ou não os pedestres e/ou instalações de bicicleta em projetos 

de infraestrutura de transporte, os técnicos de planejamento devem fazê-lo, não só por 

causa da segurança, ganho ambiental e benefícios para a saúde mas também porque 

esses projetos podem criar empregos locais. ” 

Evidentemente, a cultura, infraestrutura e forma urbana de cada cidade são 

diferentes. Como resultado, o efeito econômico de desenvolvimento de redes para 

bicicletas sem dúvida diferem de uma cidade para outra. Mas, com numerosos estudos 

de diferentes cidades em todo o mundo repetidas vezes sugerindo benefícios 

econômicos positivos em escala local, as redes urbanas para bicicletas poderiam 

fornecer às nossas cidades um impulso econômico muito necessário e sustentável. 

Tomando-se como base os estudos apresentados, pode-se concluir que mesmo em 

pequena escala, a implantação de ciclovias nos municípios de São Mateus do Sul e 

Irati pode contribuir para o desenvolvimento econômico local. 

 

Classificação: 

Trata-se de um impacto positivo, de ocorrência provável, de longo prazo, 

disperso, causado pelo empreendimento e permanente. A magnitude é média e o grau 

de relevância é alto. 

 

A Figura 204 apresenta a matriz dos impactos aqui descritos, bem como as 

medidas mitigadoras/potencializadoras apresentadas no item 8.5. 

 

 

 

 

http://www.bikeleague.org/resources/reports/pdfs/baltimore_Dec20.pdf
http://www.bikeleague.org/resources/reports/pdfs/baltimore_Dec20.pdf
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8.5 MEDIDAS MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS 

As medidas mitigadoras destinadas à minimização dos impactos gerados na 

pavimentação e operação da PR-364 para o trecho compreendido entre os municípios 

de São Mateus do Sul e Irati serão classificadas segundo sua natureza, fase de 

adoção, grau de eficiência, prazo de permanência e responsabilidade pela sua 

implantação. Para tanto, será considerado como empreendedor o Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e o empreiteiro de obras, como órgão 

fiscalizador o IAP e como parceiros, as administrações municipais área afetada pelo 

empreendimento. 

Estas medidas visarão primariamente mitigar a atuação dos impactos negativos 

e potencializar os positivos, através de ações compensatórias ou mesmo preventivas. 

Integrar-se-ão aos programas ambientais como forma de proteger e conservar os 

ecossistemas naturais das áreas de influência, com também reforçar a infraestrutura 

regional e fortalecer a base socioeconômica, procurando adequar a inserção da rodovia 

no contexto das macrorregiões onde se insere. Anteriormente na descrição de cada 

medida serão indicados os impactos relacionados e em seguida proceder-se-á a 

qualificação das mesmas. 

 

8.5.1 CONTROLE, CONTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS PROCESSOS DEGRADADORES DA QUALIDADE 

ATMOSFÉRICA. 

Impactos relacionados: 

- “Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das 

concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da 

emissão de gases veiculares”. 

- “Transtornos aos habitantes da AID”. 

- “Perturbações nos Habitats para a Fauna – fragmentação, dispersão 

da fauna e favorecimento da caça ilegal”. 

- “Redução da emissão de gases veiculares e melhoria da qualidade do 

ar”. 

A perda da qualidade do ar provocada durante a fase de implantação da rodovia 

estará relacionada com a emissão de gases por parte dos motores a combustão e com 

a suspensão de materiais particulados, provocada pela passagem dos veículos e 
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maquinários, principalmente em áreas não pavimentadas durante atividades de 

terraplanagem, obras de arte especiais, transporte de materiais, etc. 

Os equipamentos dotados de motores a combustão, quando em grande esforço 

e se incorretamente regulados tendem a expelir maiores quantidades de gases. Tais 

gases oriundos da queima imperfeita de combustíveis fósseis são os agentes mais 

significativos para a perda temporária da qualidade do ar, efeito este que poderá ser 

sentido com maior intensidade pelos trabalhadores e em menor intensidade pelos 

habitantes do entorno das obras. 

A mitigação deste impacto estará atrelada a implantação de ações voltadas 

principalmente à manutenção preventiva dos equipamentos, além de atitudes rotineiras 

de contenção de poeiras e outros particulados. Neste sentido recomenda-se a adoção 

dos seguintes procedimentos preventivos: 

- Manter as áreas e frentes de obras com níveis de limpeza e manutenção 

objetivando minimizar a geração e emissão de material particulado e poeiras, gerados 

pela movimentação de equipamentos e veículos durante as escavações e retirada de 

materiais; 

- Zelar pela regulagem dos equipamentos que utilizem motores a combustão 

(apesar destes equipamentos utilizarem óleo diesel como combustível, a correta 

regulagem de sua injeção e queima garante que suas emissões sejam aceitáveis). 

- Atentar pela manutenção de escapamentos de motores a combustão (a 

integridade do sistema de exaustão de gases dos equipamentos, além de contribuir 

para redução das emissões gasosas, pode determinar também uma significativa 

redução na emissão de ruídos  silenciadores, integridade dos tubos metálicos e filtros). 

- Priorizar a execução das operações que demandem maior emissão de gases 

(escavações, terraplenagem, etc.) nos horários estabelecidos em lei (das 08:00 

as 18:00 horas), escalonando outros serviços de menor geração para os horários 

noturnos (o trabalho noturno, quando necessário, deverá ser devidamente autorizado 

pelo poder público e os respectivos sindicatos); 

- Controle do teor de umidade do solo, a partir de aspersões periódicas, inclusive 

nos acessos às obras; 

- Utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, botas, fones de 

ouvido, luvas, capacetes, etc., pelos funcionários das obras; 

- Controle e manejo das velocidades médias; 
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- Manter acessos e acampamentos com níveis de compactação e manutenção 

com a finalidade de minimizar a geração e emissão de material particulado e poeiras; 

se as fases mais intensas no que diz respeito à movimentação de massas coincidirem 

com as épocas mais secas do ano, proceder a aspersão de água onde haja terra seca, 

pó ou mesmo lavar o rodado dos caminhões e isolar a carga (cobrir) antes de se 

deslocarem pela região; 

- Implantar um programa de coleta, armazenamento e destinação final de 

resíduos sólidos na obra, evitando-se o acúmulo de matéria orgânica no terreno que 

com sua decomposição pode gerar gases e odores decorrentes. 

- Implantar ciclovias visando a redução do uso de veículos automotores pela 

população e incentivo ao uso de bicicletas. 

É medida preventiva que deverá ser adotada durante a implantação, com médio 

grau de eficiência, grande importância, prazo de permanência longo, sendo de 

responsabilidade do empreendedor (Tabela 57). 

Tabela 57 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.2 CONTROLE DE EMISSÃO DE RUÍDOS 

Impactos relacionados: 

- “Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de 

implantação”; 

- “Perturbações nos Habitats para a Fauna – fragmentação, dispersão 

da fauna e favorecimento da caça ilegal”; 

- “Transtornos aos habitantes da AID”. 

 

Esta medida de controle tem como objetivo a redução da emissão de ruídos 

durante a etapa de implantação da rodovia, buscando atender as legislações 

ambientais vigentes que estabelecem parâmetros e diretrizes gerais para o 

Natureza Preventiva/potencializadora 

Fase de adoção Implantação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Longo prazo 

Responsabilidade Empreendedor 
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monitoramento das fontes emissoras durante as obras vinculadas as seguintes fontes 

de emissão. 

- Emissão de ruído gerado pelos veículos e maquinários envolvidos nas obras; 

- Emissão de ruído provocada pelo desvio de tráfego durante interdição dos 

trechos; 

- Emissão de ruídos durante as intervenções mecânicas no solo; 

-Emissão de ruído gerada pelo transporte de materiais nas vias, acessos, 

estradas vicinais, etc. 

-Emissão de ruídos devido ao tráfego na fase de operação da rodovia. 

O ruído total produzido em obras de infraestrutura, que englobam 

terraplanagem, pavimentação, obras de arte especiais, etc., é decorrente, 

principalmente, da ação mecânica dos equipamentos envolvidos. A Tabela 58, obtida 

do Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviários do DNIT, apresenta 

algumas fontes de ruídos específicos dos veículos automotores. 

Tabela 58 – Fontes de ruídos específicos dos veículos automotores. 

Grupos de ruídos 
Fontes 

Funcionamento dos Maquinismos Funcionamento do Motor; 
Entrada de Ar e Escapamento; 

Sistema de Arrefecimento e Ventilação. 

Ruídos de Movimento Pneus em contato com o Pavimento; 
Atritos das rodas com os eixos; 

Ruídos da Transmissão; 
Ruídos Aerodinâmicos. 

Ruídos Ocasionais Buzinas; 
Frenagens; 

Ruídos da troca de marchas (reduções e 
acelerações); 

Cargas Soltas; 
Fechamento das Portas. 

FONTE: DNIT, 2008. 

 

Além das fontes de ruídos apresentadas, existem ainda aquelas decorrentes das 

intervenções dos maquinários no solo ou na pavimentação original, durante o corte, a 

movimentação e o transporte de grandes volumes de massas. 

Os níveis de emissões sonoras durante as etapas de implantação e de operação 

da rodovia deverão estar em conformidade com os seguintes dispositivos legais: 

Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/1997 e Resolução do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN 204/2006; Resolução CONAMA 001/1990, 001/1993, 007/1993, 

008/1993, 0902/1993, 017/1995, 002/1996, 230/1997, 242/1998, 252/1999, 272/2000; 
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NBRs 9.714/2000, 8.433/1995, 15.145/2004. Apesar desta gama de mecanismos 

intervenientes nesta questão, parece que há uma dispersão dos mesmos no que diz 

respeito a sua aplicabilidade e responsabilidade. Considerando de uma forma geral, 

tais dispositivos as seguintes questões poderão ser consideradas para nortear o 

controle dos padrões de emissões para as obras e operação da PR-364: 

- Durante a implantação priorizar execução das atividades que gerem ruídos 

significativos para os períodos diurnos (das 8:00 as 18:00 horas). 

- Utilizar profissional especialista em tratamento acústico para aconselhamento e 

avaliação constante das práticas construtivas, como forma de evitar-se a propagação 

excessiva de ruídos principalmente nas áreas da rodovia nas proximidades das áreas 

urbanas. 

- Efetuar antes das obras um teste para avaliação dos índices de emissões de 

sonoras dos principais equipamentos geradores, executando as medições ADA e AID, 

considerando as distâncias padrões e os limites de emissões permitidos. 

- Considerar dentro do possível, níveis de pressão sonora, iguais ou inferiores à: 

 Horário Diurno (das 7h às 19h) - 55 dB(A) 

 Horário Vespertino (das 19h às 22h) - 50 dB(A) 

 Horário Noturno (das 22h às 7h) - 45 dB(A) 

O poder público para se assegurar do atendimento dos parâmetros permitidos 

para os níveis de emissões sonoras exigirá junto aos empreiteiros equipamentos 

adequados as normas ou executando também inspeções, relatório e declaração de 

conformidade. 

A medida de controle dos impactos decorrentes da produção de emissões de 

ruídos, principalmente durante a etapa de implantação, deverá procurar atender aos 

dispositivos legais apresentados, sendo o empreendedor, as empreiteiras e todas as 

empresas eventualmente contratadas para as obras, os responsáveis pelas 

adequações de seus veículos e do canteiro de obras. 

Trata-se de uma medida de controle preventiva, a ser adotada principalmente 

durante a implantação do empreendimento, com baixo grau de eficiência, média 

importância, longo prazo de permanência, sendo de responsabilidades diversas. Ao 

empreendedor e aos órgãos públicos cabe a fiscalização da presente medida e às 

contratadas a adequação dos veículos e do canteiro, em atendimento às legislações 

apresentadas (Tabela 59) 
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Tabela 59 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

 

8.5.3 CONTROLE E CONTENÇÃO DE PROCESSOS DEGRADADORES DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS 

Impactos relacionados: 

- “Interferências com a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas”; 

- “Carreamento de Sólidos e Assoreamento da Rede de Drenagem”; 

- “Comprometimento dos Ecossistemas e Biotas Aquáticas”; 

Em obras de infraestrutura rodoviária, o despejo de esgoto sanitário, o 

vazamento de hidrocarbonetos, a exemplo de material betuminoso, combustíveis, óleos 

e graxas, e o descarte de resíduos sólidos contaminados com hidrocarbonetos, são 

algumas vias de contaminação dos corpos hídricos locais, podendo causar graves 

impactos e passivos ambientais. 

A alteração da turbidez e a elevação da carga inorgânica do meio aquático são 

impactos ambientais que também podem ser evidenciados em obras destes tipos. 

A obstrução do sistema de drenagem também é consequência da destinação 

imprópria dos resíduos, fato que pode ser agravado com as precipitações atmosféricas. 

A possibilidade de ocorrer a contaminação do lençol freático estará na 

dependência da ocorrência de zonas de recarga ao longo das obras e da rodovia, o 

que pode ser muito frequente. 

Dependendo da intensidade da contaminação as consequências poderão ser 

graves para os ecossistemas naturais e seus elementos não só do entorno da rodovia, 

mas de toda a área de influência direta, uma vez que a maioria dos componentes vivos 

do ambiente natural são dotados de mobilidade e as águas superficiais também se 

encarregarão de transportar as substâncias poluidoras. 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação/Operação 
Grau de eficiência Baixo 

Importância Média 

Prazo de permanência Longo prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro/órgão 

ambiental 
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Para a contenção e monitoramento destas ocorrências a implantação e 

manutenção das drenagens e estabelecimento de novas drenagens em áreas críticas 

quando necessário assim como de micro drenagem das águas nas frentes de obra, 

além de prevenir, servem como locais de avaliação visual. Nestas áreas os seguintes 

procedimentos devem ser considerados, principalmente no que diz respeito a 

ocorrências de fatos como, mudanças acentuadas de turbidez e cor, presença de 

Componentes Orgânicos Voláteis (COV) que podem ser detectados através do odor, 

deposição de óleos e graxas nas margens, fontes, nascentes e remansos e 

mortalidade de animais aquáticos: 

- Avaliar constantemente os sistemas independentes de drenagem para 

captação e destinação das águas para o direcionamento e destinação das águas 

precipitadas em áreas laterais à faixa de domínio; 

- Monitorar as vazões dos canais da macro drenagem dentro da AID de maneira 

a verificar ocorrências em períodos mais críticos de pluviosidade; 

- Na identificação de possível contaminação deverão ser implementadas as 

orientações constante no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água. 

Como medidas preventivas exequíveis recomendam-se os seguintes 

procedimentos: 

- Instalar banheiros químicos para os operários dimensionados para a demanda 

necessária, com periodicidade de coleta e destinação final dos efluentes em local 

devidamente licenciado e capaz de tratamento; efetivar a higienização destes 

banheiros diariamente; 

- Separação das diferentes categorias de resíduos e disposição de lixo em 

aterros sanitários, ou cooperativas de reciclagem, quando for o caso; 

- Impermeabilização do local utilizado para oficinas, lavagem e pontos de 

manuseio de derivados de petróleo, com canaletas que direcionem os produtos (óleo, 

graxa, etc.) para uma caixa de contenção e/ou caixa separadora, com o intuito de evitar 

propagar a contaminação proveniente destes locais. 

- Monitorar possíveis vazamentos de óleos nos veículos e nos maquinários 

envolvidos nas obras em frequência estabelecida de pelo menos uma vez por semana; 

em caso de vazamento efetivar a limpeza do local com a retirada da camada 

superficial;  

- Destinar o material contaminado para local de processamento e destinação de 

resíduos industriais. 
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Elaborar relatório de ocorrência e providências. 

- As equipes envolvidas diretamente com o uso ou manuseio de produtos 

químicos deverão utilizar EPI (Equipamento de Proteção Individual), como máscaras 

luvas, capacetes, protetor auricular, etc. Estes trabalhadores devem ser orientados 

quanto ao manejo, descarte e armazenamento dos produtos químicos, bem como 

estruturas de contenção de possíveis vazamentos; 

- As áreas de armazenamento de combustíveis e lubrificantes deverão possuir 

bacia de contenção com um volume no mínimo 25% maior ao da reservação; estes 

materiais deverão ficar mantidos em tambores e estocados em locais cobertos 

delimitados por diques de contenção; 

- Monitorar a utilização das caixas separadoras de óleo e água nos locais de 

lavagem dos equipamentos, máquinas e caminhões, quando esta atividade for 

realizada no canteiro de obras e/ou acampamentos; 

- Evitar a localização de acampamentos, caminhos e acessos, empréstimos e 

bota-foras muito próximos a corpos hídricos superficiais; 

- Adequar os canteiros e acampamentos com locais para depósitos temporários 

lixo, dispositivos de tratamento de esgotos, e separação das águas precipitadas, 

principalmente sobre equipamentos; 

- Conservar pátios e caminhos como forma de evitar-se acumulação de água; 

- Monitorar a contenção do material betuminoso que é utilizado na 

pavimentação. Os equipamentos acumuladores deste material (caminhões ou tanques) 

deverão ser constantemente (semanalmente) avaliados como forma de se coibir a 

disposição de hidrocarbonetos nas vias (aqueles não integrantes do CBUQ) coibindo 

seu carreamento para as drenagens. A manutenção destes equipamentos é essencial 

para se prevenir disposição e pequenos vazamentos; 

- Avaliar constantemente a destinação final da água contaminada por 

hidrocarbonetos durante a lavagem dos equipamentos, considerando que esta deverá 

ser tratada antes do descarte através de caixas separadora. A destinação dos resíduos 

contaminados deve ser efetivada em área ou empresa devidamente licenciada; 

- Monitorar a formação de filmes de óleos nas vias, sarjetas e drenagens durante 

as precipitações como forma de se identificar possíveis vazamentos ou a existência de 

equipamentos com estes compostos sobre sua estrutura. Os equipamentos utilizados 

para asfaltamento (material betuminoso) são de difícil controle neste sentido, para tanto 
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se recomenda que durantes os períodos chuvosos ou quando foram paralisadas os 

trabalhos diários que os mesmos sejam cobertos com lonas plásticas; 

- Implantar na rodovia, principalmente nas proximidades dos corpos hídricos, 

placas sinalizadoras e redutores de velocidade, além de bacias de retenção; 

 

Trata-se de uma medida de natureza preventiva devendo ser adotada durante a 

implantação e operação da rodovia, apresentando um médio grau de eficiência, prazos 

diferenciados de permanência e será de responsabilidade do empreendedor e 

empreiteiro (TABELA 60). 

Tabela 60 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.4 CUIDADOS E CONTROLES RELACIONADOS À SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. 

 

Impactos relacionados: 

- “Supressão da vegetação – alteração da paisagem”; 

- “Risco de ocorrência do afugentamento e/ou atropelamento da fauna”; 

- “Comprometimento dos Ecossistemas e Biotas Aquáticas”; 

- “Perturbações nos Habitats para a Fauna – fragmentação, dispersão da fauna e 

favorecimento da caça ilegal”;  

- “Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos”; 

- “Risco de Incêndios”; 

- “Alteração da paisagem da ADA e AID”. 

A vegetação da ADA e da AID apresenta alguns poucos remanescentes de 

vegetação natural de Floresta Ombrófila Mista. Os remanescentes da Floresta 

Ombrófila Mista estão próximos da faixa de domínio, apesar de na ADA estarem 

representado por estagio sucessionais iniciais decorrentes de atividades antrópicas e 

da própria rodovia existentes. A vegetação em estágio avançado de regeneração é 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação/Operação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Média 

Prazo de permanência Curto e longo prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro 
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encontrada, em áreas adjacentes aos remanescentes em estágios de regeneração 

menos desenvolvidos.  

A possibilidade de maior fragmentação e interferência nestes últimos 

remanescentes de vegetação implica na potencialização dos nocivos efeitos de borda, 

na perda de germoplasma e na diminuição de recursos para a fauna, com 

conseqüências diretas sobre as comunidades biológicas. Neste sentido, especial 

cuidado deve ser tomado quando da retirada da vegetação. 

Apesar da vegetação da faixa de domínio estar em estágio inicial e até muito 

antropizada em alguns locais, a implantação dos acessos de trabalho para implantação 

das estruturas e suporte da futura via poderão determinar a perda de área vegetada. 

A existência de remanescentes florestais significativos na AID da rodovia prioriza 

o combate e normatização no sentido de se evitar os cortes desnecessários. Os 

desbastes necessários deverão ser realizados de forma organizada, e no devido 

tempo, seguindo o cronograma de implantação das diversas frentes. Sendo assim, a 

retirada da vegetação somente deverá ser procedida para proporcionar a implantação 

da infraestrutura. Cortes antecipados não deverão ser realizados. 

Os cuidados são os seguintes: 

 

- Evitar, sempre que possível, locais de remanescentes florestais e de alto 

valor paisagístico; 

- Efetuar o resgate das espécies imunes ao corte e ameaçadas que 

deverão ser transplantadas para locais adequados executando o posterior 

monitoramento do estado fitossanitário dos indivíduos transplantados; 

- Realizar a abertura de novos acessos somente quando não for possível a 

utilização das vias já existentes. Se por ventura houver necessidade de 

abertura de novas vias de serviço, deverão ser priorizadas áreas que 

possuam vegetação mais alterada e áreas antropizadas e ainda que 

apresentem relevos menos acidentados; 

- Quando a intervenção em áreas de fragilidade ambiental não puder ser 

evitada, adotar procedimentos especiais, tais como a criação de vértices 

que minimizem o impacto visual, instalação de estruturas que exijam 

menor área de supressão e realização de corte seletivo; 

- Demarcar das áreas a limites de corte anteriormente ao corte raso e à 

terraplenagem; 
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- Demarcar das áreas a serem retiradas anteriormente à terraplenagem e 

implantação da macro e micro drenagem; 

- Acompanhar os processos de terraplenagem e das obras de forma a 

conter possíveis acidentes com a vegetação permanente; 

- Proceder treinamento e informações constantes aos operadores quanto 

aos cuidados e procedimento durante a retirada da vegetação e a 

proteção da vegetação remanescente; 

- As árvores demarcadas para corte deverão ser derrubadas sempre na 

direção oposta à floresta, para evitar danos quando da sua queda sobre 

as demais plantas remanescentes; 

- Manter as áreas de preservação permanente sempre demarcadas em 

todas as fases da obra; 

- Proibir a circulação de funcionários da obra pelo interior da floresta para 

evitar a abertura de novas trilhas e danos à regeneração natural; 

- Não utilizar os remanescentes ou mesmo a floresta ciliar para depósito de 

materiais da obra ou como bota-fora; 

- Proibir a retirada de qualquer produto do interior da floresta quer sejam 

frutos, flores, lenha, plantas ou madeiras. Para isto recomenda-se exercer 

atividades de informação, educação e fiscalização intensa sobre os 

funcionários da obra; 

- Não utilizar a floresta como banheiro. Para resolver este problema o 

empreendedor deverá situar banheiros, preferencialmente modulares, em 

locais estratégicos das frentes de obra e realizar trabalhos de educação, 

como também e exercer o devido controle; 

- Coibir a circulação de maquinário e veículos muito próximos às bordas 

dos remanescente para evitar compactação do solo (com posteriores 

dificuldades para o plantio de mudas) e danos aos sistemas radiciais das 

árvores presentes. Para isto deve-se delimitar previamente estes locais 

para estabelecer os limites de circulação de equipamentos; 

- Tomar cuidado com a operação de maquinário durante a fase de 

implantação da rodovia para que se utilize apenas a área prevista pelo 

projeto, evitando qualquer dano desnecessário à vegetação presente. 

- Proibir a utilização de explosivos para a remoção da vegetação, mesmo 

no destocamento de árvores de grande porte; 
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- Não permitir o uso de herbicidas e desfolhantes em qualquer hipótese; 

- De forma complementar as seguintes atividades deverão ser 

desenvolvidas pelo empreendedor. 

- Execução de estudos e levantamentos e coleta de germoplasma das 

áreas afetadas para posterior replantio; 

- Redução do desflorestamento ao mínimo necessário (1 m além dos off 

sets); 

- Aproveitamento científico da vegetação da área afetada pelo 

empreendimento; 

- Educação ambiental para funcionários da obra e usuários da via; 

- Recomposição vegetal das áreas afetadas passíveis de reflorestamento e 

- Fiscalização eficiente por parte dos Órgãos Ambientais e do 

Empreendedor. 

É uma medida preventiva que deverá ser adotada durante a implantação com 

médio grau de eficiência, de grande importância e magnitude, curto prazo de 

permanência sendo de responsabilidade do empreendedor, empreiteiro e órgão 

ambiental competente (TABELA 61). 

 
Tabela 61 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.5 RECOMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE REMANESCENTES 

FLORESTAIS 

 

Impactos relacionados: 

- “Supressão da vegetação – alteração da paisagem”; 

- “Risco de ocorrência do afugentamento e/ou atropelamento da fauna”; 

- “Comprometimento dos Ecossistemas e Biotas Aquáticas”; 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Curto prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro/órgão 

ambiental 
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- “Perturbações nos Habitats para a Fauna – fragmentação, dispersão da fauna e 

favorecimento da caça ilegal”;  

- “Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos”; 

- “Interferências com a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas”; 

- “Carreamento de Sólidos e Assoreamento da Rede de Drenagem”; 

- “Risco de Incêndios”; 

- “Alteração da paisagem da ADA e AID”. 

 

Tendo em vista que o fluxo gênico de espécies vegetais é realizado através da 

polinização e dispersão de sementes e que, em florestas tropicais, estes processos são 

realizados, em sua maioria, por agentes bióticos (espécies da fauna), a supressão de 

parte remanescentes destas formações representa uma fragmentação maior dos 

mesmos, com consequente redução de hábitats para a fauna, e ainda uma 

interferência no fluxo gênico das populações de flora e fauna. 

A utilização de germoplasma dos elementos vegetais ocorrentes na área afetada 

para o desenvolvimento de mudas e posterior plantio nas áreas contíguas à rodovia é a 

única forma de se compensar a perda dos elementos extraídos da faixa de domínio e 

de outros locais. 

Os plantios compensatórios, exigidos em lei, devem priorizar áreas degradadas 

contíguas à faixa de domínio e principalmente as áreas de empréstimo e bota-fora além 

dos acessos de serviços. As proporcionalidades devem atender no mínimo a igualdade 

da área de vegetação perdida.  O empreendedor poderá localizar outras áreas, além 

das prioritárias, preferencialmente na AID onde tal situação seja possível, considerando 

as seguintes prioridades: 

- Áreas de Preservação Permanente de rios e de declividade; 

- Áreas de escorregamentos antigos; 

- Áreas com declividades significativas; 

- Área de risco geotécnico comprovado. 

 

Sugere-se a implantação de povoamentos florestais com espécies nativas e 

recuperação de corredores ecológicos. Em escala local os corredores florestais irão 

ligar pelo menos dois fragmentos de floresta que estiveram anteriormente ligados e irão 

conectar áreas ripárias próximas. O plantio, portanto, deverá ser realizado próximo aos 

cursos de água (mata ciliar) e próximo aos remanescentes florestais localizados 
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próximos à obra. Tais medidas irão proporcionar uma diminuição na subdivisão e 

redução das populações, aumento no hábitat de utilização da fauna. 

Em todo o trecho deve ser dada atenção especial ao replantio de Araucária 

angustifólia, visto que esta espécie é nativa da região, responsável pela denominação 

de Floresta com Araucárias da Floresta Ombrófila Mista e encontra-se ameaçada de 

extinção. 

A natureza desta medida é compensatória devendo ser adotada 

progressivamente à implantação da obra, apresentando um médio grau de eficiência, 

com um longo prazo de permanência e será de responsabilidade do empreendedor 

(TABELA 62). 

Tabela 62 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.6 CONTROLE DOS DESLOCAMENTOS DA FAUNA SOBRE A RODOVIA E CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 

Impactos relacionados: 

- “Risco de ocorrência do afugentamento e/ou atropelamento da fauna”; 

- “Perturbações nos Habitats para a Fauna – fragmentação, dispersão da 

fauna e favorecimento da caça ilegal”; 

- “Aumento do Risco de Acidentes com Animais Peçonhentos”. 

 

De um modo geral, na maior parte das rodovias que transpõem sistemas 

naturais ocorrem atropelamentos de animais silvestres. Tais atropelamentos geram, 

não apenas uma redução das populações das espécies envolvidas, mas podem, 

também, colocar em risco o motorista e demais passageiros, pela possibilidade de 

perda do controle do veículo. 

Além dos animais silvestres, há na área de influência do projeto as Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado (Áreas de Faxinais), onde, além de outros sistemas 

Natureza Compensatória 

Fase de adoção Implantação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Média 

Prazo de permanência Médio prazo 

Responsabilidade Empreendedor 
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produtivos, há a produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros comunitários. 

Como em algumas propriedades a cerca que delimita as propriedades com a faixa de 

domínio é de arame farpado, alguns animais como galinhas, patos, gansos e outros de 

pequeno ou médio porte, podem ter acesso à rodovia. Outro fator importante é o caso 

de animais de grande porte, tais como cavalos e vacas, por vezes, escaparem e 

invadirem a rodovia, causando graves acidentes que levam tanto o animal como 

motoristas e passageiros à morte.  

Os trechos em que os atropelamentos de animais silvestres merecerão maiores 

considerações são aqueles em que a rodovia irá tangenciar e/ou atravessar os 

remanescentes de florestas e várzeas locais, exatamente pelo fato de que tais 

ecossistemas servem de abrigo a um maior número de indivíduos da fauna. Também 

há que se considerar as velocidades a serem praticadas na rodovia 

 

Para que haja um controle de ocorrências de atropelamentos os seguintes 

procedimentos e estruturas deverão ser considerados e implantados na PR-364: 

- Instalação de sinalização educativa e preventiva ao longo da rodovia; 

- Instalação de redutores de velocidade, principalmente nos pontos críticos, 

como remanescentes florestais, corpos hídricos e área de faxinal; 

- Limpeza periódica das margens da rodovia na altura dos remanescentes 

florestais, durante a fase de operação como forma de melhorar a 

visibilidade na faixa de domínio; 

- Adequar as estruturas das pontes de transposição dos corpos d’água, de 

modo a facilitar o fluxo de animais na parte inferior das mesmas; 

- Implantação de passadores de fauna nos corpos hídricos e 

remanescentes florestais com significativa continuidade atingidos pela 

rodovia.  

- Manutenção adequada e frequente para as passagens de fauna, cercas e 

placas; 

- Instalação de cercas adequadas (resistentes e altas), principalmente ao 

longo das áreas florestais às margens da rodovia, para que os animais 

possam ser direcionados para as passagens de fauna; 

- Campanhas educativas para os motoristas informando-os sobre as 

espécies que ocorrem na região e da importância delas; 
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- Campanhas educativas com as comunidades faxinais, informando-as 

sobre a importância da construção de cercas de tela, aço ou mesmo 

muro, que impeçam o acesso dos animais de criação à rodovia; 

- Conscientização dos criadores de animais de grande porte sobre os 

riscos do acesso destes animais à rodovia; 

- Remoção dos animais atropelados da pista, evitando dessa forma a 

atração de outros animais que se alimentem de carcaças; 

- Acompanhar a fuga de anfíbios e répteis encontrados durante as 

atividades de supressão da vegetação (resgate brando), orientando-os, 

caso necessário, para áreas adjacentes com os mesmos hábitats. Esta 

atividade necessita de profissionais especializados e com prática na 

captura, contenção e manipulação de espécimes; 

- Fiscalização efetiva por parte do órgão ambiental competente, visando o 

cumprimento das leis ambientais em vigência, evitando assim a caça e a 

comercialização da fauna silvestre na PR-364 e estradas vicinais. 

Trata-se de uma medida de natureza preventiva devendo ser adotada durante 

toda a fase de implantação e evolução do loteamento, apresentando um médio grau de 

eficiência, com um curto prazo de permanência, na implantação, e um longo prazo na 

evolução, sendo de responsabilidade do empreendedor e do poder público (TABELA 

63). 

Tabela 63 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

 

 

 

 

 

Natureza Compensatória 

Fase de adoção Operação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Longo prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro/órgão 

ambiental estadual e municipal. 
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8.5.7 VALORIZAÇÃO DA AID 

 

Impactos relacionados: 

 

“Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos 

imóveis”; 

“Aumento da renda regional, local e das arrecadações públicas”; 

“Redução dos custos de transporte de mercadorias, bens e divisas”; 

“Indução à alteração do uso e ocupação do solo da AID”; 

“Pressão sobre a infraestrutura urbana nos municípios da AID” 

“Alteração da paisagem da ADA”. 

“Incentivo à economia local”. 

 

Esta medida tem o papel de acompanhar e valorizar a atuação dos impactos na 

AID da PR-394. Neste sentido, as seguintes ações por parte do empreendedor e 

principalmente sob parceria com o poder público municipal de São Mateus do Sul, 

Rebouças e Irati podem efetivar este potencial: 

Como diagnosticado, a infraestrutura pública de suporte básico apresenta-se 

pouco significativa na região de influência direta devido às questões inerentes as 

regiões. Tal realidade faz com que a infraestrutura de atendimento básico à população 

esteja pouco representada nas áreas urbanas e principalmente nas áreas rurais. Desta 

forma, as possíveis pressões sobre a infraestrutura urbana serão de média intensidade, 

uma vez que as pessoas associadas ao empreendimento, tanto na implantação como 

na operação, apresentarão uma forma diferenciada de utilização das mesmas, 

principalmente em termos de localização destas estruturas quanto à frequência de uso. 

Sendo assim, haverá necessidade de expansão da infraestrutura pública para atender 

os fluxos decorrentes da rodovia em um curto espaço de tempo. Mesmo assim, no que 

diz respeito à pressão sobre os equipamentos sociais, estes tipo de empreendimento 

pode apenas determinar a utilização dos mesmos em casos emergenciais (saúde, 

polícia, bombeiros etc.), estrutura esta, presente na região e razoavelmente capaz de 

atender a possível demanda futura. 

Sendo assim haverá que haver uma cooperação entre o empreendedor e os 

municípios da ADA como forma de se melhorar a infraestrutura urbana destes 

municípios. 
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Outras formas de se valorizar a área de influência direta poderá ser através das 

seguintes atividades e decisões as quais deverão avaliadas pelo órgão ambiental 

competente e/ou pelas administrações municipais afetadas: 

- Assegurar que os trabalhadores envolvidos nas obras sejam 

prioritariamente contratados na AID e tenham seus direitos trabalhistas 

respeitados. Para tanto o empreendedor exigirá em contrato e fiscalizará 

através de amostragem o Registro em Carteira de Trabalho os seguintes 

quesitos; 

- Recolhimentos e seguros de praxe; 

- Pagamento de salário no período regulamentar de cada mês; 

- Fornecimento de EPI obrigatória; 

- Auxílio transporte; 

- Auxílio para saúde em casos de emergência vinculados à obra. 

- Informar aos funcionários envolvidos tanto na implantação da rodovia, 

aspectos relacionados à disponibilidade e funcionamento da infraestrutura 

urbana disponível no entorno (transporte coletivo, postos de saúde, 

hospitais, agências bancárias, emergências, supermercados e etc.), como 

forma de possibilitar maior segurança social aos mesmos; 

- Informar os habitantes do entorno (economias) e demais atividades sobre 

as obras que irão se desenvolver, suas características, tempo de duração, 

finalidades, pessoal envolvido e objetivos dos projetos; 

- Manter um canal de acesso com a vizinhança dos entornos como forma 

de adequar o empreendimento as aspirações destas populações, criando 

assim um relacionamento saudável. Para tanto o empreendedor nomeará 

um interlocutor, o qual ficará responsável pela adequação, negociação e 

aglutinação de ambos os lados visando a solução das questões 

levantadas pelas comunidades diretamente afetadas pela rodovia; 

- Verificar se o empreendedor está cumprindo com os compromissos 

estabelecidos principalmente no que diz respeitos aos impactos 

relacionados e as respectivas medidas que possam interferir no dia a dia 

das vizinhanças (tráfego, emissões sonoras, emissões atmosféricas, 

esgotos e drenagem); 

- Assegurar que os resíduos, em todas as suas formas, gerados na 

implantação sejam adequadamente manejados, principalmente no que diz 
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respeito à sua destinação final, garantido assim a manutenção da 

qualidade ambiental na AID; 

- Manter as vias justapostas a rodovia em bom estado de trafegabilidade, 

interferindo com ações preventivas e corretivas caso as mesmas sejam 

afetadas significativamente pelas obras; 

- Verificar se os parâmetros construtivos projetados foram efetivamente 

atendidos e respeitados pelo executor; 

- Atentar para a possibilidade de que caso haja alguma solicitação de uma 

medida compensatória relacionada à implantação ou melhoria de 

infraestrutura urbana, que esta seja implementada prioritariamente na 

AID; 

- Avaliar a evolução do valor da terra e da dinâmica da comercialização no 

entorno da rodovia como forma de averiguarem-se as influências do 

empreendimento nas populações residentes (permanência ou migração); 

- Atender prontamente à qualquer solicitação das vizinhanças no que diga 

respeito à possíveis perturbações no sossego ou a outras interferências 

na dinâmica dos entornos relacionadas a implantação e operação da 

rodovia. 

- Dar treinamento aos funcionários da obra, principalmente aos homens 

sobre procedimentos de convivência com as comunidades locais, 

informando de sua cultura hábitos e recomendando padrões de 

comportamento e civilidade junto aos mesmos; 

- Dinamizar processos que favoreçam o aumento da renda regional, local e 

das arrecadações públicas considerando as potencialidades locais, 

através da inclusão dos municípios da AID em programas de 

desenvolvimento Federais e Estaduais, direcionados a setores tais como: 

 Turismo ecológico e esportes de aventura; 

 Festas e tradições regionais; 

 Incentivo ao desenvolvimento industrial nos municípios da AID; 

 Fomento a expansão de tecnologias e unidades de produção de 

energias alternativas; 

- Implementação de estudos relacionados à dinâmica das vazões das 

bacias hidrográficas atingidas como forma de estruturar um plano para o 

controle das cheias; 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  312 

- Efetuar ao longo dos primeiros anos de operação da rodovia, pesquisas 

destinadas a quantificação do tráfego na AID como forma de se avaliar a 

integração da via ao sistema de transporte regional: 

- Fornecer dados aos municípios da AID sobre o desempenho da PR-364 

no transporte de bens e insumos para que os mesmos possam se integrar 

a vocação da mesma; 

- Fornecer apoio aos municípios da AID no que diz respeito à ampliação da 

infraestrutura de saúde voltada para atendimentos de emergência; 

- Instrumentalizar pelo menos um dos municípios nas questões 

relacionadas a combate de incêndios florestais. 

 

Esta medida apresenta uma natureza compensatória devendo ser adotada em 

todas as fases do empreendimento, mas principalmente na operação, apresentando 

um médio grau de eficiência, com um médio prazo de permanência e será de 

responsabilidade do empreendedor e poder público (TABELA 64). 

Tabela 64 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.8 MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRÁFEGO NA ÁREA DE ENTORNO DO 

EMPREENDIMENTO DURANTE AS FASES DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO PROJETO 

 

Impactos relacionados: 

“Aumento do número de acidentes na rodovia e nas áreas do entorno”; 

“Transtorno aos habitantes da AID” 

“Alterações na fluidez e/ou mobilidade do trânsito e riscos de ocorrência de 

acidentes”. 

“Redução de veículos transitando pela rodovia”. 

“Redução do risco de acidentes e mortes por atropelamento”. 

 

Natureza Compensatória 

Fase de adoção Operação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Longo prazo 

Responsabilidade Empreendedor/Poder público 
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Com a finalidade de se evitar perturbações no tráfego local, processos de 

sinalização preventiva e educativa e procedimentos de advertência deverão ser 

implementados pelo empreendedor, considerando os seguintes padrões: 

Sinalizar a movimentação de equipamentos pesados quando fora dos limites da 

área principal das obras; 

Utilizar controlador de tráfego para a movimentação de veículos e equipamentos 

nas vias que necessitem meia pista; 

Utilizar sinalização de advertência durante os processos de carga e descarga de 

materiais;  

Comunicar, in loco e através de meios de comunicação locais, a população da 

AID e possíveis usuários, os períodos de necessidade de bloqueios totais, e seus 

tempos estimados de duração. 

Utilizar controladores de tráfego durante as atividades de pavimentação que 

exijam o estacionamento de equipamentos nas vias externas a obra principal; 

Não utilizar as vias secundárias para depósito de materiais ou equipamentos 

sem uso; 

Sinalizar dia e noite as áreas em obras com indicativos sobre a movimentação 

de equipamentos, principalmente nas áreas de intensa circulação de equipamentos 

com especial ênfase a segurança usuários e pedestres; 

Implantação de calçadas e ciclovias visando a segurança dos pedestres e 

ciclistas. 

Em razão da localização diferenciadas das obras da rodovia, o empreendedor e 

as autoridades municipais deverão ser consultados para a definição de horários e 

trajetos para os veículos envolvidos na fase da implantação; 

De um modo geral deverá ser dada especial atenção à sinalização de obras, 

diurna e noturna, focalizando não só a advertência de obras aos usuários como, 

também, as orientações ao tráfego. Essa sinalização compreenderá um conjunto de 

placas, balizadores e sinais de regulamentação, orientação e indicação, de forma a 

que, além de alertar o motorista, orientem e disciplinem os fluxos de tráfego, devendo 

ser mantida até o final da obra e estar sempre em boas condições de visibilidade e de 

compreensão. Durante todo o processo de execução das obras, as empreiteiras e 

demais entidades envolvidas deverão estar conscientes de que, embora seja inevitável 

a ocorrência de interferências e transtornos aos usuários que utilizam a via, deverão 

ser tomados cuidados especiais, com o objetivo de minimizar estes transtornos. 
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Esta medida apresenta um caráter preventivo, de extrema importância para os 

impactos relacionados, assumindo um curto prazo de duração (fase de implantação). 

Após a implantação das obras e decorrido um prazo de acomodação do tráfego às 

mesmas, deverão ser realizadas novas pesquisas de tráfego em todos os pontos 

notáveis, para verificação das condições que foram supostas na fase de planejamento. 

Estas pesquisas também evidenciarão o crescimento do tráfego na rodovia mostrando 

a necessidade de implantação de novas facilidades ao longo da via (Tabela 65). 

Tabela 65 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.9 AVALIAÇÃO DAS ÁREAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA A DESAPROPRIAÇÃO E 

INDENIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES E PROPRIEDADES ATINGIDAS. 

 

Impacto relacionado: 

“Perda de imóveis e impacto social pelo processo de desapropriação.” 

 

Em uma primeira etapa deverá ser desenvolvida uma avaliação dos projetos de 

desapropriação como forma de se estabelecer procedimentos e um cronograma de 

atuação junto às populações e propriedades atingidas pela PR-364. 

Esta medida envolve uma reavaliação da faixa de domínio da rodovia em função 

dos estudos de traçado visando à transferência da titularidade das respectivas áreas 

para o patrimônio do Estado. 

Como se trata de rodovia já implantada, parte dessas áreas pode já ter sido 

desapropriada. Para as áreas a desapropriar deve-se reavaliar o cadastramento dos 

proprietários atuais, incluindo a preparação de laudos contendo avaliação dos valores a 

serem indenizados, abertura de processos de desapropriação, reavaliação dos valores 

das indenizações, levantamento dos registros em cartório e cadastramento das cercas 

e divisas. 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação/Operação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Curto prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro 
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A partir desta análise serão formalizados os primeiros contatos com os 

proprietários para dar início às negociações. 

Trata-se de uma medida mitigadora de natureza compensatória que deverá ser 

 tomada durante a fase de planejamento (antes das obras) e reveste-se de grande 

importância, pois sua adoção evitará problemas judiciais significativos que podem 

inviabilizar o inicio das obras (TABELA 66). 

Tabela 66 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.10 CONTROLE E CONTENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS 

 

Impactos relacionados: 

“Carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem”; 

“Processos erosivos”; 

“Compactação do solo”; 

“Interferências com a qualidade das águas superficiais e subterrâneas”; 

“Comprometimento dos ecossistemas e biotas aquáticas”; 

“Modificação do sistema de drenagem natural”. 

 

A compactação do solo causada pelo intenso tráfego de máquinas e veículos 

necessários para a execução da obra, bem como o número elevado de pessoas 

caminhando na área aumentam a resistência à infiltração, favorecendo o  escoamento 

superficial da água, a erosão e o assoreamento. 

Outro fator a ser considerado são os cortes e aterros necessários para a locação 

de todos os componentes da rodovia, os quais deverão ser executados levando-se em 

consideração o projeto de terraplenagem, elaborado segundo critérios hidrológicos 

compatíveis com a realidade dos terrenos, com o emprego entre outros recursos de 

canais interceptores, de plataforma, de pé de talude e de dissipadores de energia. As 

nascentes existentes na faixa de domínio deverão ser, sempre que possível, desviadas 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Planejamento 
Grau de eficiência Alto 

Importância Grande 

Prazo de permanência Curto prazo 

Responsabilidade Empreendedor 
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ou senão canalizadas por dutos ou drenos e incluídas nos canais principais de 

drenagem de águas pluviais. 

O material exposto pela terraplenagem e retirado pelas águas pluviais e 

correntes, será transportado e depositado em locais mais baixos até os cursos de 

drenagem. Ao atingir os córregos, parte do material (de granulometria mais grossa) 

deposita-se, imediatamente no fundo, enquanto que a porção mais fina permanece em 

suspensão por longo tempo, sendo transportada a maiores distâncias ao longo do 

canal fluvial. A condução desses sedimentos para as regiões de menor energia 

acarreta o aumento da turbidez, comprometendo as características fisiográficas desses 

corpos. O assoreamento poderá causar a morte da flora e fauna bentônica e 

provavelmente dos ovos e larvas de peixes, além de modificar a flora aquática 

associada. 

O carreamento de sólidos com possibilidade de assoreamento da rede de 

drenagem acontecerá com maior significância durante a fase de construção da rodovia, 

quando os movimentos de terra serão maiores, intensificando-se durante a estação 

chuvosa e mais brandos durante a operação da mesma. 

As recomendações a seguir são de caráter geral, mas deverão ser mais 

intensificadas em função da maior declividade e instabilidade das camadas superficiais 

de solo que possam vir a ser identificadas na área: 

 Os empréstimos realizados para aterro das áreas mais baixas deverão ser 

realizados segundo critérios que evitem o impedimento da drenagem natural; 

 Programação dos serviços de terraplenagem levando em consideração os 

elementos climáticos, de modo que sejam evitados trabalhos nos meses mais 

chuvosos, nas regiões mais suscetíveis; 

 Implantar, rigorosamente, todos os elementos de drenagem previstos em projeto 

e, se possível, melhorá-los; 

 Avaliar constantemente os níveis de cor e turbidez dos corpos hídricos da 

jusante das frentes de obras; 

 Executar a proteção vegetal imediatamente após a construção de cada elemento 

de terraplenagem (cortes, aterros, etc.). Em casos de taludes altos, fazer a 

proteção imediatamente após a construção de cada segmento (banquetas); 

 Corrigir imediatamente os processos erosivos incipientes, ao longo de taludes de 

cortes e aterros; 

 Realizar a recomposição da vegetação ciliar; 
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 Em casos específicos, quando grandes áreas sofrerem corte raso da vegetação, 

principalmente nas proximidades de cursos de drenagem e rios principais, 

projetar e construir barragens de sedimentação para contenção de particulados; 

 Manter um permanente sistema de monitoramento e conservação de todas as 

estruturas de drenagem e proteção vegetal ao longo da via da rodovia. 

 

Trata-se de uma medida preventiva que deverá ser adotada durante a 

implantação, com médio grau de eficiência, com médio e longo prazos de permanência 

sendo de responsabilidade do empreendedor (TABELA 67). 

Tabela 67 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

8.5.11 PREVENÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Impacto relacionado: 

“Ocorrência de Acidentes de Trabalho” 

 

Na fase de implantação, as obras da rodovia determinarão um grande 

movimento de máquinas e veículos de tráfego lento, aumentando a possibilidade de 

ocorrência de acidentes com pessoas, veículos e máquinas. Além deste disso, 

considerando o elevado risco envolvido na construção civil, tradicionalmente um dos 

setores de altas taxas de acidentes de trabalho, esperam-se acréscimos nesse tipo de 

ocorrências Para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho nas frentes de obras e 

nos acampamentos, assim como nas áreas externas do empreendimento (acessos), o 

empreendedor determinará ao empreiteiro ou gerenciador das obras, sua adequação 

as normas institucionalizadas sobre o tema, tendo para tanto que se comprometer com 

as verificações de praxe dos sindicados ligados ao pessoal envolvido (Construção Civil 

– Transporte de Cargas, etc.). Desta forma exime-se o empreendedor de qualquer 

eventualidade, na medida em que forem implementadas as sinalizações, 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Médio prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro 
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procedimentos e Equipamento de Proteção Individual, para o pessoal da obra e 

frequentadores. 

Os procedimentos a serem ajustados entre o DER e o construtor ou gerenciador 

das obras deverão ser no mínimo os seguintes: 

- Criação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de trabalho; 

- Treinamento em segurança do trabalho para todos os funcionários envolvidos 

nas obras; 

- Contratação (ou alocação dos quadros da empresa) de um Engenheiro 

(consultor), especialista de Segurança do Trabalho em regime parcial, para elaboração 

e controle do Programa de Segurança do Trabalho e acompanhamento do mesmo, 

considerando as particularidades das obras; 

- Contratação de um técnico em segurança do trabalho para permanência em 

tempo integral nas áreas das obras; 

- Contração de empresa especializada em atendimentos de emergência 

(Ambulância, médicos e enfermeiros); 

- Sinalização das áreas nas frentes de obras e acampamentos para os casos de 

emergência (incêndio, vazamentos, etc.); 

- Avisos e orientações sobre as áreas mais críticas e horários de maior risco 

(geralmente após as 18:00 horas); 

- Implantação de demonstrativo sobre acidentes de trabalho (número de dias 

sem acidentes e outras estatísticas); 

- Treinamento e reciclagem das áreas notadamente responsáveis pela maior 

ocorrência de acidentes. 

 

Trata-se de uma medida preventiva que deverá ser adotada na fase de 

implantação e operação do empreendimento, com grande importância e média 

eficiência (TABELA 68). 

Tabela 68 - Qualificação da medida mitigadora. 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 

Prazo de permanência Curto prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro 
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8.5.12 MANEJO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MATERIAIS PROVENIENTES DA 

TERRAPLENAGEM E DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS. 

 

Impactos relacionados: 

“Geração de resíduos sólidos”; 

“Formação de ambientes propícios ao desenvolvimento de vetores” 

“Deposição de material de descarte”; 

“Carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem”; 

“Interferências com a qualidade das águas superficiais e subterrâneas”; 

“Comprometimento dos ecossistemas e biotas aquáticas”; 

“Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos”; 

 “Risco a ocorrência de afugentamento e/ou atropelamento da fauna”; 

 “Alteração da paisagem da ADA e AID”. 

 

Durante a fase de implantação das obras da rodovia, os resíduos gerados, de 

qualquer natureza deverão ser efetivamente armazenados, coletados de dispostos 

adequadamente. Para isto o empreendedor responsabilizará a empreiteira por esta 

atividade. 

Neste sentido o Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá contemplar todas 

as fases e tipos de resíduos a serem gerados, considerando as seguintes atividades e 

procedimentos. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos prevê a definição de ações e 

procedimentos necessários para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, decorrentes 

das intervenções do empreendimento, em atendimento às normas oficiais, aos 

preceitos técnicos da boa engenharia e ao meio ambiente. 

A metodologia de desenvolvimento do PGRS deve considerar as diferentes 

etapas de implantação do projeto e para cada uma delas, quais as ações a serem 

tomadas para o manuseio, estocagem e destinação final. A partir daí serão elaboradas 

medidas preventivas, ações de comunicação e soluções para destinar corretamente os 

resíduos gerados pelas obras da rodovia. 

O principal objetivo do PGRS é dar destino mais adequado aos resíduos a 

serem gerados nas obras da rodovia PR-364, separando-os por classes e reutilizando-

os quando possível. Para tal, esta medida deve pretender: 
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 Definir práticas que permitam promover a minimização da geração de resíduos e 

que garantam seu manuseio, separação, estocagem e disposição final da forma 

mais adequada, e acatando a legislação vigente, de modo a evitar danos à 

saúde e segurança dos funcionários e ao meio ambiente. 

 Aplicar estas práticas às principais fontes geradoras de resíduos durante as 

obras, ou seja, nos canteiros de obras e frentes de serviços, onde serão 

produzidos detritos de variadas naturezas e classes, principalmente lixo 

doméstico, lixo de escritório, sucata, óleos e graxas e restos da construção civil, 

material escavado dentre outros. 

Dentre as metas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, buscando 

evitar riscos ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e da população em geral, 

pode-se destacar: 

 Minimizar a geração de resíduos; 

 Segregar os resíduos perigosos dos não perigosos; 

 Segregar os resíduos recicláveis dos não recicláveis. 

Os principais indicadores ambientais, a serem monitorados para a avaliação do 

sucesso no manejo dos resíduos são: 

 Volume de resíduos gerados pelas obras em comparação aos volumes médios 

oficiais, utilizados para cálculos e projetos de natureza semelhante; 

 Identificação e contratação de destinos finais adequados - aterros sanitários, 

empresas de reciclagem e outros, devidamente licenciados, por parte das 

construtoras; 

 Identificação e contratação dos serviços de coleta e transporte adequados, à 

empresas idôneas, devidamente licenciadas;  

 Número de ocorrências de “não conformidades” relacionadas à geração, 

manuseio, separação, estocagem e disposição final dos resíduos; 

 Número de ocorrências de acidentes ambientais, de problemas de saúde e de 

transtornos ao meio ambiente e ao público alvo, provenientes de má gestão dos 

resíduos sólidos. 

As ações previstas no programa têm como áreas público alvo: 

 Todos os ecossistemas naturais ocorrentes na ADA e AID da PR-364; 
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 Todo o contingente de mão-de-obra envolvido com a implantação do 

empreendimento. 

 A população da Área de Influência Direta – AID, nos Municípios São Mateus do 

Sul, Rebouças e Irati; 

 Os proprietários das terras atingidas pelas obras de assentamento das pistas e 

das estruturas de apoio. 

 Os motoristas que transitam pela região, 

 Os futuros usuários da rodovia. 

Para instruir os trabalhadores poderá ser aproveitada a estrutura da Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA da empresa construtora que, em 

consonância com outros programas, tais como os relacionados à saúde, meio ambiente 

e segurança, mostrará porque e como se faz uma destinação de resíduos gerados, 

separando por classes e reutilizando quando possível. 

O manuseio correto dos resíduos a serem gerados permitirá a minimização, 

evitando assim danos à saúde, à segurança dos funcionários e ao meio ambiente. A 

Resolução CONAMA nº. 307 mostra como manusear corretamente os resíduos da 

construção civil. 

Como medida complementar a CIPA deverá realizar auditorias, sob a supervisão 

do coordenador do PGRS, visando avaliar os sistemas implantados, os resultados e a 

melhoria constante de procedimentos. 

Os resíduos de construção serão divididos em 4 (quatro) classes e serão 

separados para ser dada uma destinação diferente e adequada a cada uma, tudo de 

acordo com a Resolução CONAMA nº. 307 são: 

 Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, tais como: de construção, 

demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; de processo d 

fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 

meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

 Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação.  
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 Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições. 

 

Os resíduos deverão ser destinados das seguintes formas: 

 

 Classe A: Serão reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

 Classe B - Será reutilizado, reciclado ou encaminhado a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização 

ou reciclagem. 

 Classe C - Será armazenado, transportado e destinado em conformidade com 

as normas técnicas especificas. 

 Classe D - Será armazenado, transportado, reutilizado e destinado de acordo 

com as normas técnicas específicas. 

Consideram-se como área de implantação das obras da rodovia PR-364, os 

canteiros de obras, as áreas de armazenamento de materiais, as frentes onde se 

localizam as obras, as áreas de empréstimos, e bota-foras. 

 

a) Canteiros de Obras: A empresa responsável pela implantação das obras 

deverá apresentar previamente, para apreciação e aprovação, inclusive de acordo com 

as normas ambientais, os seguintes dados, relativos aos canteiros de obras e 

alojamentos: 

 Canteiro de obras detalhado: descrição, layout, localização, infraestrutura, 

pré-dimensionamento, cronograma de desativação. 

 Localização das edificações e instalações, dimensionamento e atividades 

a serem desenvolvidas, com determinação de área específica, de acesso 

restrito, para manuseio e estoque dos resíduos sólidos. 

 Remoção de vegetação, movimentação de terra, terraplenagem, 

preparação e limpeza do terreno onde será instalado o canteiro de obras. 

 Origem do material a ser utilizado na terraplenagem. 
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 Projeto de abastecimento de água e de energia elétrica proveniente de 

ligações provisórias. 

 Coleta de esgotos sanitários: indicar se os efluentes sanitários serão 

coletados e encaminhados para a fossa filtro convenientemente 

dimensionada de acordo com as normas da ABNT ou se serão utilizados 

banheiros químicos, ou ainda se os efluentes serão destinados à rede 

coletora de pública, se houver. 

 Sistema de Coleta seletiva do lixo doméstico, triagem e estocagem, até o 

encaminhamento ao destino final. 

 

b) Áreas de Armazenamento de Materiais: 

Os materiais a serem utilizados nas obras deverão ser mantidos em locais 

apropriados de armazenamento e, no momento de distribuição e uso, deverão ser 

dispostos e transportados adequadamente. O mesmo é válido para os resíduos 

gerados pelas obras que deverão ser removidos para área específica de acesso 

restrito, nos canteiros de obras, onde serão realizadas as operações de separação por 

classe, armazenamento e controle de estoque, segundo as normas vigentes. O 

controle de estoque permitirá a qualquer momento, o inventário dos resíduos, que 

facilitarão o preenchimento dos manifestos exigidos para seu transporte e destinação 

final, com totais condições de rastreabilidade. 

 

c) Áreas das Obras: 

As áreas de execução das obras devem ser monitoradas constantemente, de 

modo a prevenir riscos ambientais, principalmente durante a terraplenagem, quando 

deverá ser observado o que segue: 

 Em toda extensão da rodovia a ser pavimentada, o terreno vegetal por 

ventura existente nos trechos de alargamento e de canaletas deverá ser 

retirado e armazenado cuidadosamente, para futura utilização nas áreas 

necessitadas. 

 O material inservível ou excedente deverá ser levado para bota fora 

especialmente preparado e devidamente licenciado. 
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d) Áreas de Bota Fora: 

As áreas selecionadas para bota fora deverão considerar todos os riscos 

ambientais inerentes, particularmente quanto à drenagem e à influência no lençol 

freático, sendo adotadas, quando necessárias, as providências expostas a seguir: 

 Retirada prévia do terreno vegetal para futura utilização. 

 Deposição do material retirado da obra, de modo a que as condições de 

drenagem superficial fiquem adequadas às condições locais. 

 Exame prévio das condições de contaminação do lençol freático. Em caso 

positivo executar as providências necessárias para a preparação do 

terreno e impermeabilização do solo para prevenir a contaminação do 

lençol freático. 

 Tratamento paisagístico para a completa recuperação ambiental de toda a 

área interferente. 

 

e) Áreas de Empréstimos: 

As áreas selecionadas para empréstimos deverão considerar todos os riscos 

ambientais inerentes, particularmente quanto à drenagem e à influência no lençol 

freático, sendo adotadas, quando necessárias, as providências expostas a seguir. 

 Licenciamento ambiental; 

 Retirada prévia do terreno vegetal para futura utilização. 

 Retirada do material de empréstimo, de modo que as condições de 

drenagem superficial fiquem adequadas às condições locais. 

 Após a conclusão do empréstimo, examinar as condições de 

contaminação dolençol freático. Em caso positivo executar as 

providências necessárias para a preparação do terreno e 

impermeabilização do solo para prevenir a contaminação do lençol 

freático. 

 Tratamento paisagístico para a completa recuperação ambiental de toda a 

área interferente. 

 No caso de Pedreiras, seguir os procedimentos de Licenciamento e 

implantação de Plano de Controle Ambiental (PCA) 

O trabalho do programa deverá ser realizada por uma equipe de gestão 

ambiental (grupos de campo e de escritório), que será encarregada das inspeções de 
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campo nas fases de mobilização do canteiro e ao longo de todo o período das obras 

civis. 

A avaliação e o monitoramento da eficácia dos resultados do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão ser realizados através dos relatórios que 

serão elaborados ao longo da implantação do empreendimento. Em termos gerais, 

para atender às finalidades especificas deverá ser promovida a realização de 

inspeções diárias ao trecho para verificar o atendimento, durante todo o processo 

construtivo, dos condicionamentos estabelecidos, com ênfase para os aspectos 

seguintes: 

 

a) Procedimentos relacionados com o Canteiro de Obras, envolvendo: 

 Tratamento dos efluentes líquidos, dos resíduos sólidos domésticos e da 

construção civil, da contenção de óleos e graxas e da estocagem e 

armazenagem de produtos perigosos( combustíveis, lubrificantes, tintas, 

etc.). 

 Implantação de soluções adequadas para a deposição e o esgotamento 

dos efluentes líquidos e resíduos sólidos gerados. 

 Implantação dos dispositivos e de medidas de retenção de óleos, graxas 

e particulados (caixas de retenção, filtros, etc.). 

 Instalação de sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário (doméstico e industrial) e de coleta e disposição dos resíduos 

sólidos. 

 

b) Procedimentos relacionados com o Desmatamento e Limpeza do Terreno, 

envolvendo: 

 Proibição da execução de desmatamento e limpeza do terreno nas 

proximidades das nascentes dos cursos d’água. 

 Proibição do lançamento, dentro dos talvegues e dos cursos d’água, do 

material do desmatamento e limpeza. 

 Definições de procedimentos vários, relacionados com as atividades do 

desmatamento em geral, dispondo sobre o processo de corte, de 

redução, de desdobramento, de destinação e disposição. 
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c) Procedimentos relacionados com as Operações de Terraplenagem, 

envolvendo: 

 Condicionantes relacionados com a execução de cortes, aterros e bota-

foras com material terroso. 

 Definição de locais adequados para a execução dos bota-foras. 

 

d) Procedimentos relacionados com a Execução de Obras de Arte, envolvendo: 

 Condicionantes referentes à execução e posterior remoção de formas e 

escoramentos para a construção de obras de arte. 

 Execução cuidadosa dos serviços de concretagem na construção de 

obras de arte, para que os resíduos sólidos e líquidos não alcancem a 

calha do rio Turvo e demais drenagens. 

 

e) Procedimentos relacionados com Outros Condicionantes, envolvendo: 

 A manutenção e lavagem periódica dos equipamentos e veículos. 

 A proteção dos veículos transportadores de terra e brita, com cobertura 

de lona. 

 O tratamento das vias de acesso às obras e desvios de tráfego. 

 Análise das condições de solo, incluída a aferição de seus níveis de 

toxidade. 

As medidas as serem adotadas deverão considerar os requisitos legais, normas 

e diretrizes aplicáveis, sendo necessário que todos os trabalhadores da obra sejam 

treinados e informados sobre o conteúdo das mesmas. 

 

Trata-se de uma medida preventiva que deverá ser adotada na fase de 

implantação do empreendimento, com grande importância e média eficiência (TABELA 

69). 

Tabela 69 - Qualificação da medida mitigadora. 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação 
Grau de eficiência Médio 

Importância Grande 
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8.5.13 MINIMIZAÇÃO DA ANSIEDADE DA POPULAÇÃO DA AID. 

 

Impacto relacionado: 

“Geração de expectativas e incertezas na população da AID”; 

“Transtorno aos habitantes da AID” 

 

A instalação de qualquer empreendimento de médio ou grande porte  imprime, 

em geral, expectativa na população que poderá ser atingida pelo  mesmo. A circulação 

de técnicos e demais pessoas envolvidas com o projeto  promove uma divulgação de 

informações pulverizadas, gerando expectativas  na população quanto a possíveis 

riscos e/ou quanto á possibilidade de  contratação. Tais fatores, quando não 

devidamente tratados, podem ocasionar conflitos entre a população do entorno do 

projeto e o empreendedor. 

De forma a se controlar este impacto, é indicada a implantação de um  Programa 

de Comunicação Social que sirva, por um lado, para se prestar  esclarecimentos 

quanto ao empreendimento, seus possíveis riscos e  métodos de controle destes e, por 

outro, para proporcionar o devido esclarecimento quanto à mão de obra a ser 

empregada, sua disponibilidade  e necessidade futuras, tanto no que se refere a 

contratações quanto a  demissões. 

 

Trata-se de uma medida preventiva que deverá ser adotada na fase de 

planejamento e implantação do empreendimento, com grande importância e média 

eficiência (TABELA 70). 

Tabela 70 - Qualificação da medida mitigadora. 

Prazo de permanência Curto prazo 

Responsabilidade Empreendedor/empreiteiro 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Planejamento/Implantação 
Grau de eficiência Média 

Importância Grande 

Prazo de permanência Curto prazo 

Responsabilidade Empreendedor 
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8.5.14 CONTROLE DA OCUPAÇÃO DESORDENADA DO SOLO DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES NO QUADRO 

DEMOGRÁFICO. 

 

Impacto relacionado: 

“Alteração no Quadro Demográfico”. 

 

A pavimentação da PR-364 poderá induzir uma atração de populações em 

busca de oportunidades de trabalho para os municípios afetados. Portanto, já na fase 

de mobilização e contratação de mão-de-obra pode-se esperar que ocorra um aumento 

no contingente populacional na região. Dessa forma, a expectativa de geração de 

emprego poderá servir como atrativo para o aumento da população, no entanto, este 

deve ser menor nas nos trechos da PR-364 inseridos em área rural. Sendo assim, o 

aumento populacional pode ocorrer nos centros municipais já que nestes se 

concentram maiores ofertas de comércio e serviços. 

Na fase de operação da rodovia, na medida em que novas oportunidades de 

uma melhor qualidade de vida estarão abertas para a população regional e em 

decorrência da facilidade de acesso gerada pela pavimentação, pode-se esperar um 

afluxo significativo de novas populações para o entorno das estradas. Estes fluxos 

migratórios deverão ter reflexos nas formas atuais de organização da população que se 

encontra no entorno da rodovia e poderá representar uma pressão significativa sobre a 

infra-estrutura dos municípios que aí se encontram. 

A chegada de contingentes de novos grupos sociais para a região poderá ter 

reflexos na deterioração das condições de vida das populações regionais que 

atualmente a habitam a AID e AII. Além disso, o aumento no quadro demográfico gera, 

indiretamente, uma tendência à ocupação desordenada do solo, tais como loteamentos 

irregulares e instalação de atividades de comércio e serviços em desacordo com as leis 

de uso e ocupação do solo municipais. 

Como medida para controlar o impacto relacionado, sugere-se: 

 A possibilidade de ocupação desordenada e urbanização das áreas 

lindeiras ao empreendimento é um impacto difícil de ser mitigado.  

 As prefeituras dos municípios atingidos pelo projeto deverão promover 

constante fiscalização para que nenhum estabelecimento, loteamentos ou 

núcleos de ocupação irregular sejam implantados sem o licenciamento 
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ambiental necessário, atentando, com especial cuidado, aos 

parcelamentos de solos rurais, nas propriedades do entorno da rodovia. 

Trata-se de uma medida preventiva que deverá ser adotada na fase de 

implantação e operação do empreendimento, com grande importância e média 

eficiência (TABELA 71). 

 

8.5.15 INCENTIVO AO USO DAS CICLOVIAS 

 

Impactos relacionados: 

“Melhoria na qualidade de vida da população atingida”. 

“Melhoria na saúde da população atingida”; 

“Redução do número de atendimentos em postos de saúde” 

“Redução de veículos transitando pela rodovia”; 

“Incentivo à economia local”; 

“Redução da emissão de gases veiculares e melhoria da qualidade do ar”. 

 

A percepção da bicicleta como meio de transporte está realmente cada vez mais 

forte, sendo assim, como medida potencializadora sugere-se que o poder público 

estadual e municipal incentivem o uso das ciclovias por meio de: 

 Promoção da integração das bicicletas ao sistema de transporte público 

coletivo; 

 Promoção de campanhas de divulgação dos benefícios do uso da 

bicicleta como meio de transporte econômico, saudável e ambientalmente 

adequado. 

Trata-se de uma medida potencializadora que deverá ser adotada na fase de 

operação do empreendimento, com grande importância e média eficiência 
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Tabela 71 - Qualificação da medida mitigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza Preventiva 

Fase de adoção Implantação/operação 
Grau de eficiência Média 

Importância Grande 

Prazo de permanência Longo prazo 

Responsabilidade Empreendedor/Poder público municipal. 
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Figura 204 - Matriz de Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras. 

 

Matriz em A3 
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9 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Os programas ambientais aqui propostos visam estabelecer os principais 

procedimentos a serem adotados visando minimizar as interferências sobre o meio 

ambiente nas fases de implantação, operação e manutenção do Empreendimento.  

 

9.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS PROGRAMAS AMBIENTAIS 

9.1.1 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Dada a complexidade dos empreendimentos rodoviários, que decorre, em parte, 

de sua distribuição espacial linear atravessando diferentes ambientes, implicando no 

acatamento de uma multiplicidade de dispositivos legais de ordem ambiental. Além 

disso, o fato de tratar-se, via de regra, de empreendimento público, exige  a aplicação 

de todos os dispositivos do direito administrativo aplicável desde a administração do 

erário público até a responsabilidade técnica e os dispositivos regulamentadores das 

profissões relacionadas a obras civis desta natureza. Decorre ainda de suas 

características físicas  a necessidade de regularização fundiária e a interferência com a 

propriedade privada abrangendo assim, a consequente responsabilidade civil. 

Desde a publicação da Lei nº 9605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a 

denominada Lei dos Crimes Ambientais, que foi regulamentada pelo Decreto 317999, 

foram definidos os crimes contra o meio ambiente, responsabilizadas as pessoas 

jurídicas e físicas que de qualquer forma concorrem para as práticas desses crimes, e 

ficaram estabelecidas as penalidades a serem aplicadas, que abrangem, desde a 

prestação de serviços à comunidade até o recolhimento domiciliar. 

Todos os que, de qualquer forma, concorrerem para a prática dos crimes 

previstos nesta Lei estão sujeitos às penas a estes cominadas na medida de da sua 

culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão 

técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia 

agir para evitá-la (Art. 2º). 

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 

conforme disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão 

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse 
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benefício de sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 

pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato (Art.3º). 

Como exemplo de dispositivo da Lei nº 9605/98, temos o Art. 60, onde consta 

que construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 

território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 

licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 

legais e regulamentares pertinentes: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, 

ou ambas as penas comulativamente.  

Ainda em relação a Lei de Crimes Ambientais, em 02/03/2006 foi sancionada a 

Lei nº 11284, que alterou, dentre outras disposições, a referida Lei, destacando e 

agravando dois conteúdos inseridos em seu corpo normativo. Tal modificação se deu, 

primeiramente, com a inserção do Art. 50-A, que faz referência ao desmatamento em 

áreas públicas (faixa de domínio), e por último, com a introdução do Art. 69-A que 

amplia a responsabilidade pela informação que orienta o licenciamento ambiental. 

 

9.1.2 QUESTÕES JURÍDICAS AMBIENTAIS RELACIONADAS AOS EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS 

 

A rodovia desde a sua fase de planejamento está sujeita a um número crescente 

de elementos jurídicos que deverão ser considerados para permitir a conformidade 

ambiental necessária a sua efetivação. Tendo em mente a importância estratégica para 

a definição de viabilidade ambiental, cita-se aqui alguns considerados importantes, sem 

a pretensão de esgotar o tema que é extremamente dinâmico em função, tanto da 

complexidade do projeto, quanto das peculiaridades geográficas das regiões 

atravessadas por ele. Dentre os aspectos jurídicos a serem analisados destacam-se: 

 Mata atlântica e recursos florestais; 

 Áreas de preservação permanente; 

 Proteção à fauna 

 Uso do solo; 

 Desapropriações; 

 Proteção das águas; 

 Transporte de produtos perigosos; 

 Poluição sonora; 

 Qualidade do Ar; 
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 Resíduos Sólidos 

 Segurança do Trabalhador 

 Comunicação Social 

 Compensação Ambiental. 

 

9.1.2.1 Mata Atlântica e Recursos Florestais 

A importância dada a este bioma é nítida no Art.225, §4º da Constituição Federal 

de 1998 que estabelece que a Mata Atlântica, entre outros, é patrimônio nacional, e 

sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

A Lei 11.428/06 dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, e, em seu Art. 2º considera integrante do Bioma Mata Atlântica, 

dentre outros, a Floresta Ombrófila Mista, também denominada Mata de Araucárias. De 

acordo com o Art. 14 a supressão de vegetação primária e secundária no estágio 

avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, 

sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser 

suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos 

devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, 

quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, 

ressalvado o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.  A 

supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão 

ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal 

ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo (Art. 14, § 

1o ).  No Art. 3º, Ítem VII-b da referida lei, considera-se, entre outras, como de utilidade 

pública as obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos 

serviços públicos de transporte. Segundo o disposto no Art.17, o corte ou a supressão 

de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração 

do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à 

compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da 

área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos 

previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo 

Município ou região metropolitana, no entanto, em seu § 2o , afirma que  compensação 

ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos no inciso III do 
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art. 23 da referida lei, o qual afirma que o corte, a supressão e a exploração da 

vegetação secundária  em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica 

somente serão autorizados, entre outros casos, em caráter excepcional, quando 

necessários à execução de obras, atividades ou projetos de utilidade pública ou de 

interesse social, pesquisa científica e práticas preservacionistas. 

A Lei Florestal do Estado do Paraná (Lei nº 11054/1995) em seu Art. 1º impõe 

que as florestas existentes no território paranaense e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 

todos os habitantes do Estado, exercendo-se os direitos de propriedade com as 

limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei Florestal do Estado 

estabelece. 

 Para o corte isolado de nativas deve-se obedecer ao disposto na Resolução 

Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 007/2008 que regulamenta a exploração eventual de 

espécies arbóreas nativas em remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica, em ambientes agropastoril e em áreas urbanas. De acordo com o Art. 1º 

desta lei, entende-se por exploração eventual de espécies arbóreas nativas em 

remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, entre outros, os casos de 

obras, atividades ou projetos de utilidade pública, quando em remanescentes de 

vegetação primária e nos estágios secundários, que foram devidamente aprovados em 

procedimentos administrativos próprios. 

Diante do exposto, deve-se ressaltar que qualquer obra rodoviária no Paraná 

que implique na necessidade de corte de vegetação em porte arbóreo caracteriza a 

necessidade de autorização em caráter excepcional por tratar-se de obra de interesse 

público, o que não isenta o empreendedor (DER-PR) da obrigação de eliminar a 

interferência com grupamentos florestais, evitando o corte de vegetação durante a 

elaboração do projeto, mitigar ou compensar os danos causados pelas obras 

rodoviárias, utilizar procedimentos rigorosamente corretos quanto a retirada da 

vegetação e destinação dos produtos florestais, ou ainda a adoção de projeto 

paisagístico com a devida utilização de vegetação nativa, de forma a compensar a 

supressão vegetal inevitável. 

 

9.1.2.2 Áreas de Preservação Permanente 

Ao reconhecer a importância da cobertura florestal e visando evitar os problemas 

advindos de sua destruição, a Lei nº 12.651/12 em seu Capítulo II trata das áreas de 
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preservação permanente, delimitando-as na Seção I, enquanto a Seção II trata do 

Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente. O Art. 8º da presente lei 

afirma que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 

ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.  

A Portaria IAP nº 233/04, Seção I, Art. 18 afirma que a Recuperação das Áreas 

de Preservação Permanente, deve ser feita por meio do plantio de plantas nativas ou 

por regeneração natural com isolamento da área, de acordo com orientação técnica 

específica de profissionais. 

 

9.1.2.3 Proteção à Fauna 

A fauna recebe proteção constitucional quando inclui entre os meios de 

assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado (art. 225, § 1.º, VII). 

A Lei n.° 5.197, de 03 de janeiro de 1967, dispõe sobre normas de proteção à 

fauna silvestre, dando premissas básicas à vida animal. 

Os meios de proteção estão consubstanciados nas proibições de utilização, 

perseguição, destruição, caça, apanha de animais, e as transgressões constituem-se 

em crimes ambientais nos termos da Lei n.º 9.065, de fevereiro de 1998. 

A fauna aquática, ou mais precisamente a pesca tem sua definição no Decreto-

lei n.º 221, de 28 de fevereiro de 1967 (art. 1.º) e declara que são de domínio público 

os animais e vegetais encontrados em águas dominicais. 

O mesmo Decreto-lei estende a sua aplicação no art. 2.º, ao dispor: "Para os 

efeitos deste Decreto-lei, define por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair 

elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente 

meio de vida." 

Veja-se que a referência aos "elementos vegetais e animais aquáticos", ampliou 

o âmbito de aplicação do diploma legal, protegendo não somente os peixes mais 

também as algas e outros animais que vivem na água. 

Também a Lei de Crimes Ambientais, conceitua a pesca como "considera-se 

pesca todo o ato tendente a retirar, extrair coletar, apanhar, apreender ou capturar 

espécimes dos grupos de peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, 

suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas 

de extinção constantes nas listas oficiais da fauna e da flora." 
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No Paraná, a Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa foi 

estabelecida pelo Decreto nº 3.148, de 15 de junho de 2004, que institui seus 

princípios, alvos, objetivos e mecanismos de execução, define o Sistema Estadual de 

Proteção à Fauna Nativa – SISFAUNA, cria o Conselho Estadual de Proteção à Fauna 

– CONFAUNA, implanta a Rede Estadual de Proteção à Fauna Nativa – Rede PRÓ-

FAUNA e dá outras providências. 

A Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa tem por finalidade assegurar a 

manutenção da diversidade biológica e do fluxo gênico, da integridade biótica e abiótica 

dos ecossistemas bem como das relações intra e interespecíficas, através da 

implementação de ações integradas e mecanismos de proteção à fauna e suas funções 

ecológicas. 

 Encontram-se sob especial proteção no Estado do Paraná, especificado 

no Decreto nº 3.148/04, todos os animais de quaisquer espécies nativas, mantidas em 

cativeiro ou de vida livre, aquelas que utilizam o território paranaense em qualquer 

etapa do seu ciclo biológico, bem como os ecossistemas ou parte destes que lhes 

sirvam de habitat. Também, são vedadas as práticas que coloquem em risco as 

funções ecológicas da fauna, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais à crueldade, ficando, portanto proibida sua utilização, perseguição, destruição, 

caça, apanha, coleta ou captura de exemplares, remoção, comércio de espécies, 

produtos e objetos que impliquem nas atividades proibidas, com as exceções previstas 

na Lei e regulamentadas no referido decreto.  

Constituem alvos preferenciais da Política Estadual de Proteção à Fauna Nativa 

(Art. 7º): 

I - espécies ameaçadas de extinção; 

II - espécies presumivelmente ameaçadas de extinção; 

III - espécies endêmicas; 

IV - espécies chaves; 

V  - espécies migratórias; 

VI - espécies que se encontrem em desequilíbrio populacional; 

VII - espécies que sofrem pressão de caça e pesca; 

VIII - espécies extremamente perseguidas, por causarem impactos econômicos 

significativos;  

 IX - espécies de interesse comercial.  

 

http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/2b08298abff0cc7c83257501006766d4/9edc058c1148165003256eb5005de046?OpenDocument
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=630
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=630
http://www.redeprofauna.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=31
http://www.redeprofauna.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=31
http://www.redeprofauna.pr.gov.br/
http://www.redeprofauna.pr.gov.br/
http://www.pr.gov.br/
http://celepar7cta.pr.gov.br/SEEG/sumulas.nsf/2b08298abff0cc7c83257501006766d4/9edc058c1148165003256eb5005de046?OpenDocument
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9.1.2.4 Uso do Solo 

A Constituição Federal no seu Art. 20 discrimina os bens pertencentes à União 

Federal, que deverão ser considerados na elaboração de projetos, pois ao longo do 

traçado de rodovias, podem existir vários pontos que são, nos termos do citado artigo, 

bens da União. Entre os citados bens, pode-se citar: lagos, rios e outras correntes 

existentes em seu domínio. 

O Art. 21 da Constituição Federal relaciona as competências da União Federal, 

entre as quais deverão ser consideradas, no inciso IX, competência para: elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social e, no inciso XX, competência para: instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. 

Ainda de acordo com a Constituição Federal, esta confere importância aos 

artigos que tratam que tratam da defesa do meio ambiente, neste sentido, destacam-se 

o Art. 10, patrimônio paisagístico e controle da poluição; Art. 1368, uso adequado dos 

recursos naturais; Arts. 153 e 181, defesa, direito e princípios; e Art. 182, ecossistemas 

e manejo ecológico, fauna e flora, preservação e proteção. Também merecem 

destaque os capítulos que tratam do Desenvolvimento Regional, Urbano e Rural, 

artigos 138 e seguintes. 

Deverão ser consideradas as leis específicas sobre uso e ocupação do solo 

existentes nos municípios abrangidos pelo projeto. Deverão ser consultados o plano 

diretor e/ou leis esparsas de zoneamento, loteamentos, posturas, edificações e meio 

ambiente. 

Dentre os impactos frequentemente identificados no meio antrópico entende-se 

como de maior importância os advindos da interação com a ocupação urbana existente 

a margem da rodovia, produzindo o isolamento de áreas urbanas ou a indução à 

urbanização gerada pela implantação ou reabilitação de rodovias. Desta indução, 

gerada pela força atrativa da rodovia surgem deformações do espaço urbano pela 

concentração de atividades comerciais e de serviços junto às margens, interferindo 

indiretamente com o parcelamento do solo e com as definições de uso do solo dos 

planos diretores municipais. 

A legislação referente ao uso e ocupação do solo dos municípios abrangidos 

pelo projeto já foram apresentadas e discutidas em item específico. 
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9.1.2.5 Desapropriações 

A Constituição Federal, em seu Art. 5º, XXIV, diz que a Lei estabelecerá o 

procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 

interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 

casos previstos nesta Constituição. 

O Decreto Lei nº 3365/1941 dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. 

O decreto 9760/1946, que em 1998 sofreu alterações em virtude da Lei 9636, dispõe 

sobre os bens imóveis da União e sobre a competência do Serviço do Patrimônio da 

União.  

Na denominação empregada pela legislação, desapropriação se define como o 

procedimento através do qual o Poder Público, fundado na necessidade pública, 

utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem 

certo, normalmente adquirindo-os para si, em caráter originário, mediante indenização 

prévia, justa e pagável em dinheiro. A indenização através de pagamentos em títulos 

especiais da dívida pública só é possível nas hipóteses de: desapropriação efetuável 

em nome da política urbana – logo da competência apenas do município (Art. 182, § 4º, 

III da CF); e desapropriação realizável para fins de reforma agrária (Art. 184, 

preenchidas as disposições dos artigos 185 e 186, todos da Constituição Federal). 

Ambas fora do contexto rodoviário. 

 

9.1.2.6 Proteção das Águas 

A rodovia, tanto quanto qualquer outra infra-estrutura linear, interfere, mesmo 

que temporariamente, no comportamento geral dos recursos hídricos de uma dada 

região, e embora não possa ser considerada uma usuária comum deste recurso 

natural, a rodovia comporta-se como agente de transformações e acrescenta riscos à 

qualidade da água dos cursos d’água que atravessa, tanto pelo escoamento dos 

eventuais resíduos depositados sobre o pavimento, ou oriundos de sua própria 

composição, como pelo risco potencial de descarga de poluentes, decorrente de 

acidentes com cargas de produtos perigosos. Também os processos erosivos nas 

fases de obra e de operação são responsáveis por impactos negativos sobre os 

recursos hídricos. 

No ordenamento jurídico brasileiro existes dispositivos próprios para a proteção 

das águas a iniciar pelo Decreto 24.643/34 (Código das Águas) que se antecipando a 
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modernos conceitos de responsabilidade ambiental tipifica como ilícito conspurcar ou 

contaminar as águas que não consome, com prejuízos a terceiros e determina aos 

infratores a penalidade de responder pelas perdas e danos a que der origem (Art. 109 e 

seguintes), independente de outras penalidades administrativas ou criminais. 

Quanto à classificação das águas interiores necessárias para a orientação da 

fiscalização e do controle de qualidade, esta foi estabelecida pela Resolução CONAMA 

nº 20/1986 com cinco classes conforme os usos preponderantes e três classes 

segundo o grau de salinidade, estabelecendo ainda algumas definições necessárias ao 

entendimento dos padrões de qualidade e pureza por eles estabelecidos. No Paraná, a 

Lei Estadual 12.726/99 instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, a qual possui 

os seguintes objetivos (Art. 3º): 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de águas 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

A Lei Federal 9433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

estabeleceu a outorga de direito de uso com o objetivo de assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos e o efetivo direito de acesso a água inserindo entre 

os itens sujeitos a estes procedimentos, outros usos que alterem o regime, a 

quantidade e a qualidade da água em um corpo d’água (Art. 12, item V). O mesmo se 

inscreve na Lei Estadual 12.729/99 em seu Art. 13, item VI. 

No Estado do Paraná, a Declaração de Uso Independente de Outorga aplica-se 

às atividades descritas nos incisos I e II do Art. 2º da Resolução SEMA nº 052/2009. De 

acordo com este artigo, considera-se como de uso insignificante, entendidos como 

usos de  recursos hídricos independentes de outorga, os lançamentos concentrados de  

águas pluviais realizados através de:  

I. Microdrenagens urbanas que escoem para Macrodrenagens ou  

Emissários com outorga de direito de uso de recursos hídricos  vigente 

emitidas pelo Poder Público Outorgante.  

II. Redes de drenagem de águas pluviais com diâmetro de até 0,80  

metros e cujo lançamento final em corpo de água se faça com  uma 

vazão de até 1,5m³/s.  
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Esta declaração deve ser atualizada periodicamente e deve ser requerida no 

Instituto de Águas do Paraná. 

O Decreto Estadual nº 4646/2001, em seu Art. 6º, inciso VI, prevê que usos e 

ações e execução de obras ou serviços necessários a implantação de qualquer 

intervenção ou empreendimento, que demandem a utilização de recursos hídricos, ou 

que impliquem em alteração, mesmo que temporária, do regime, da  quantidade ou da 

qualidade da água, superficial ou subterrânea, ou, ainda, que  modifiquem o leito e 

margens dos corpos de água são sujeitos à outorga. 

 

9.1.2.7 Transporte de Produtos Perigosos 

A partir do que foi observado na proteção dos recursos hídricos e tendo em vista 

que as rodovias atendem a imensa maioria dos transportes de produtos perigosos que 

circulam no território paranaense, destaca-se a importância do exame da 

regulamentação jurídica do transporte rodoviário de produtos perigosos, envolvendo as 

atividades do DER-PR no que diz respeito à operação das rodovia, nos casos de 

ocorrências de acidentes com produtos perigosos. 

O regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos está 

delimitado por diversos instrumentos normativos, que, em seus textos legais, preveem 

dispositivos que buscam estabelecer medidas capazes de disciplinar o transporte 

rodoviário de produtos perigosos em seu ciclo completo, estendendo-se desde as 

condições de transportes, nelas compreendidos os veículos e equipamentos; a carga e 

a sua maneira de ser acondicionada; o itinerário; o estacionamento, entre outros 

aspectos. 

Embora o Código de Trânsito Brasileiro não discipline o transporte de produtos 

perigosos, o mesmo oferece dispositivos aplicáveis ao tráfego e ao transporte de modo 

geral, entre eles pode-se citar os artigos 21 e 109. O último estabelece que o transporte 

de carga em veículos destinados à condução de passageiros só pode ser realizado de 

acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, e esse, através da Resolução 

26/98, disciplina este tipo de transporte: “fica proibido o transporte de produtos 

considerados perigosos conforme legislação específica, bem como daqueles que, por 

sua forma ou natureza, comprometam a segurança do veículo, de seus ocupantes ou 

de terceiros”. (Art. 3°, Resolução 66/98 do CONTRAN) 
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O artigo 21 realiza a repartição de competências entre os órgãos e entidades 

executivos rodoviários da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios; 

conferindo-lhes, no âmbito de suas circunscrições, o poder de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cominado com a Resolução 083/98 do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, que reconhece o DNIT como o órgão executivo rodoviário da União, o 

artigo supracitado ratifica tal competência entre os demais departamentos (Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal), respeitando a esfera de atuação de cada. 

A Resolução 66, de 23 de setembro de 1998, institui a tabela de distribuição de 

competência dos órgãos executivos de trânsito, procurando atender o que instituiu o 

CTB. Nele os Estados, representados pelos Departamentos Estaduais de Trânsito e os 

órgãos rodoviários por intermédio da Polícia Rodoviária Estadual, devem fiscalizar a 

aplicação das medidas administrativas e das penalidades cabíveis às infrações ocorridas. 

A Resolução CONAMA nº 1ª de 23 de janeiro de 1986 dispõe sobre o transporte de 

produtos perigosos em território nacional. De acordo com seu Art. 1º, quando considerado 

pelos Estados, o transporte de produtos perigosos, em seus territórios, deverá ser efetuado 

mediante medidas essenciais complementares às estabelecidas pelo Decreto nº 88.821/1983. 

O Art. 2º da mesma resolução, afirma, que os órgãos estaduais de meio ambiente deverão ser 

comunicados pelo transportador de produtos perigosos, com antecedência mínima de 72 horas 

de sua efetivação, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis. O CONAMA 

recomenda aos órgãos estaduais de meio ambiente que definam em conjunto com os órgãos 

de trânsito, os cuidados especiais a serem adotados (Art. 3º).  

O Decreto Federal nº 88.821/1983 regulamenta a execução do serviço de transporte 

rodoviário de cargas e produtos perigosos. Em seu Art. 8º afirma que qualquer veículo 

transportando produtos perigosos, somente pode estacionar em áreas previamente 

determinadas pela autoridade de trânsito ou em estacionamento e áreas separadas de 

“XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 

ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua 

carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de 

dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais 

locais, quando solicitado; e 

XIV – vistoriar veículos que necessitem de 

autorização especial para transitar e estabelecer os 

requisitos técnicos a serem observados para a circulação 

desses veículos.” (Art. 21, incs. XIII e XIV, CTB) 
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instalações, edificações e de outros veículos, sob vigilância permanente de profissional 

preparo pelo transportador, que, pelo menos: 

a) conheça a natureza perigosa da carga; 

b) esteja instruído sobre os procedimento a adotar em caso de emergência, 

acidente ou avaria; 

  c) seja habilitado e autorizado a retirar o veículo do local; 

  d) esteja capacitado para utilizar adequadamente sinais, avisos ou dispositivos 

de advertência e de emergência. 

No parágrafo 1º do mesmo artigo, Seção IV, afirma que quando, por motivo de 

parada, decorrente de emergência, acidente ou avaria, o veículo que esteja 

transportando produtos perigosos se encontrar em via ou logradouro público, ou lugar 

de fácil acesso ao público, deve permanecer sob vigilância do seu motorista ou do 

ajudante deste. Somente em caso de emergência os veículos transportando cargas ou 

produtos perigosos poderão estacionar ou parar nos acostamentos de rodovias (Art. 

9º).   

O Capítulo III do Decreto Federal nº 88.821/1983 trata dos procedimentos em 

caso de emergência, acidente ou avaria, nos Art. 21 a 24. De acordo com os Arts. 

Citados, constarão do Envelope para o Transporte e da Ficha de Emergência, a que se 

refere o item III do artigo 17, instruções escritas, preparadas pelo expedidor e 

entregues ao motorista do veículo transportador, orientando quanto ao que deve ser 

feito e como fazer em casos de emergência, acidente ou avaria; em caso de 

imobilização, por acidente ou avaria, de um veículo que esteja transportando carga ou 

produto perigoso, afetando ou não a carga, o condutor de veículo, ou o seu ajudante, 

procederão da seguinte forma: adotarão, imediatamente, as medidas indicadas na 

Ficha de Emergência e no Envelope para o Transporte, correspondentes a cada 

produto transportado; darão imediata ciência da imobilização do veículo à autoridade 

de trânsito ou à que estiver mais próxima, pelo meio mais rápido ao seu alcance, 

detalhando a ocorrência, o local do evento, a classe e a quantidade do material 

transportado, e a previsão do tempo de duração da imobilização; se necessário e 

possível, promoverão o transbordo dos produtos. Quando, em razão da natureza, 

extensão e características da emergência, acidente ou avaria, se fizer necessária a 

presença no local de pessoal técnico ou especializado, esta deverá ser solicitada de 

imediato ao órgão de defesa civil, corporação de bombeiros ou de patrulha rodoviária 

que estiver presente. Os fabricantes, transportadores e expedidores de produtos 
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perigosos, em casos de emergência, acidente ou avaria, prestarão o apoio e darão os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados pelas autoridades públicas. 

O Decreto Federal nº 96.044/1988 (redação do Art. 7º alterada pelo Decreto 

Federal nº 4097/2002) regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos e em 

seu Art. 2º impõe que durante as operações de carga, transporte, descarga, 

transbordo, limpeza e descontaminação os veículos e equipamentos utilizados no 

transporte de produto perigoso deverão portar rótulos de risco e painéis de segurança 

específicos, de acordo com as NBR-7500 e NBR- 8286. Além disso, os veículos 

utilizados no transporte de produto perigoso deverão portar o conjunto de 

equipamentos para situações de emergência indicado por Norma Brasileira ou, na 

inexistência desta, o recomendado pelo fabricante do produto (Art. 3º). Em caso de 

emergência, acidente ou avaria deverão ser seguidas as recomendações apresentadas 

no Capítulo III, artigos 24 a 28. 

A Lei Federal nº 10233/2001 dispõe sobre a reestruturação dos transportes 

aquaviário e terrestre e possui como princípios e diretrizes, entre outros, compatibilizar 

os transportes com a preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis de poluição 

sonora e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos (Art.11, Inciso 

V).  

Operando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO é outro órgão 

que também participa da fiscalização do transporte de produtos perigosos, atuando por 

meio dos órgãos integrantes da Rede Nacional de Metrologia Legal e dos Institutos de 

Metrologias dos Estados ou de maneira direta. Esta fiscalização, evidentemente, trata 

especificadamente do atendimento das normas na fabricação das embalagens, 

veículos transportadores e equipamentos; consistindo, basicamente, na verificação 

metrológica dos mesmos. 

O Decreto 1.797, de 25 de janeiro de 1996, dispõe sobre a execução do Acordo 

de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos entre o 

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e, a exemplo do Decreto 96.044, destaca a 

importância das precauções em caso de estacionamento para produtos perigosos em 

trânsito e das obrigações e responsabilidades dos agentes envolvidos na operação de 

transporte de produtos perigosos. 

É importante destacar ainda o Decreto Federal 2.866, de 07/12/98, que dispõe 

sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a 
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Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos no MERCOSUL. Este protocolo busca 

a redução ao máximo possível dos riscos associados aos transportes de produtos 

perigosos nos países signatários de tal norma, tipificando alguma infrações para 

possibilitar às autoridades competentes de cada país o cumprimento, o controle e a 

aplicação das sanções previstas. 

Como complemento deste Primeiro Protocolo, foi promulgado em 19 de janeiro 

de 2001 a Portaria Normativa n° 22, que aprova as Instruções para a Fiscalização do 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no MERCOSUL e, em 2002, a Portaria 

349/02 aprova tais Instruções em âmbito nacional. 

Existem ainda outros dispositivos legais não direcionados especificamente às 

questões do transporte de produtos perigosos voltadas às responsabilidades dos 

órgãos rodoviários. Nesta linha, é importante citar a Lei 9.605/98 (Lei de Crimes 

Ambientais) que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Tais penalidades poderão ser 

aplicadas ao agente causador da ação e também aqueles que concorrem para a 

prática dos crimes nela previstos, ou ainda prevê a desconsideração da personalidade 

jurídica das empresas que vierem a causar danos ambientais, punindo desde o diretor, 

administrador, membro de Conselho e órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou 

mandatário de pessoa jurídica que deixar de impedir ações lesivas ao meio ambiente, 

quando podia agir para evita-las. 

Neste sentido pode-se dizer que as consequências de acidentes com produtos 

perigosos podem ser enquadradas como crime ambiental se os órgãos rodoviários não 

efetuarem correções de pontos críticos das rodovias, não promoverem intervenções 

para proteção de áreas vulneráveis e o transporte rodoviário desses produtos não for 

devidamente fiscalizado. 

Há no Paraná a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta 

Rápida à Emergências Ambientais que envolvam Produtos Químicos Perigosos, 

instituída pelo Decreto Estadual nº 7117/2013.  

 

9.1.2.8 Qualidade do Ar 

Nas obras de rodovias, a poluição do ar é provocada basicamente por poeira 

(exploração de pedreiras, terraplenagem, empréstimos, bota-fora, tráfego intenso de 

veículos em acessos não pavimentados) e gases (escapamento de veículos, fumaça 

da usina de asfalto). 
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A poluição provocada pelas emanações de descarga de veículos normalmente 

afeta apenas alguns pontos singulares do projeto de uma infra-estrutura rodoviária com 

grandes volumes de tráfego. Podendo trazer preocupação em áreas urbanas, como por 

exemplo: bocas de entrada e saída de túneis ou na vizinhança das praças de pedágio. 

Para o controle das emissões durante as obras serão previstos dispositivos de 

proteção dentro dos processos de licenciamento ambiental das respectivas áreas de 

apoio. No nível da operação da rodovia o principal instrumento de proteção da 

qualidade do ar é o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR, 

instituído pela Resolução CONAMA n° 005/89, que tem como objetivo limitar as 

emissões de poluentes prioritários, reservando o uso de padrões de qualidade do ar 

como ação complementar de controle. Inserido como instrumento do PRONAR existe o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE 

(Resolução CONAMA n° 18/86), que entre outros objetivos tem o de reduzir os níveis 

de emissão de poluentes por veículos automotores, responsabilizando os fabricantes 

pelo nível de emissão dos veículos novos no que foi corroborado pela Lei 9.723 de 

1993. 

Na Resolução CONAMA nº 003/90 resolveu-se então, o que são padrões de 

qualidade do ar e o que se entende por poluente atmosférico (Art. 1° e 2°). Neste 

mesmo caminho seguiu a Resolução CONAMA nº 251 de 1999 que estabelece 

critérios, procedimentos e limites de opacidade da emissão de escapamentos para 

veículos a diesel, que mesmo isentando no Art. 5 as maquinas de terraplanagem, 

pavimentação e outras de aplicação especial, é plenamente aplicável a todos os 

caminhões destinados a transporte de cargas (materiais de construção e solos), que 

também ficam sujeitos ao controle de emissões conforme previsto pela Portaria IBAMA 

86/96. 

A Lei Estadual nº 13806/2002 dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle 

da poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar. Estabelece em seu Art. 

2º que os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras do ar devem 

adotar prioritariamente o uso de tecnologias, insumos e fontes de energia que evitem a 

geração de poluentes atmosféricos e, na impossibilidade prática desta condição, 

minimizem as emissões quando comparadas com as decorrentes de processos 

convencionais. De acordo com o Art. 3º fica proibido o lançamento ou a liberação para 

a atmosfera de qualquer tipo e forma de matéria ou energia que possa ocasionar a 

poluição atmosférica, conforme definida nos termos desta lei. O padrão de emissões 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  347 

para fontes móveis a serem observados no Estado do Paraná serão os mesmos 

fixados pelo CONAMA. 

Enfim, neste caso, também a Lei de crimes Ambientais (9.605/98), no seu Art.54, 

§2°, II, prevê que constitui crime ambiental qualificado “causar poluição atmosférica que 

provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou 

que cause danos diretos à saúde da população” o que eleva a condição de alerta aos 

proprietários e operadores de máquinas a serviço do DER-PR quanto ao cumprimento 

da legislação. 

 

9.1.2.9 Controle da Poluição Sonora 

Foi na Portaria nº 092/80 que aparecem os primeiros dispositivos legais sobre 

poluição sonora. Nela estão fixados os critérios e padrões necessários ao controle dos 

níveis de som ajustados segundo vários fatores, entre os quais, a existência de 

assentamentos humanos, os tipos de fontes geradoras características, locais e áreas 

próprias para a medição, distribuição, hora e frequência das ocorrências. 

A resolução CONAMA nº 001/90 disciplina a mesma matéria e ratifica os 

padrões de ruídos estabelecidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT (nº 10151 e 10152) que, conforme Art. 24, VI e § 1° da Constituição 

Federal, são consideradas normas gerais. 

A responsabilidade da poluição sonora gerada pelo trânsito de veículos em uma 

rodovia é do órgão público gestor desse domínio, cabendo a ressalva de que o controle 

dos ruídos gerados por veículos automotores é regulamentado pelo Conselho Nacional 

de Trânsito – CONTRAN. A bibliografia especializada aponta que a maior intensidade 

de ruídos registrados em rodovia é decorrente do atrito dos pneus sobre o pavimento, 

sendo mais intenso quanto maior a irregularidade de sua superfície. Assim a principal 

providência preventiva é a manutenção do pavimento. 

A poluição sonora é o tema abordado pelo Decreto 14.250/81, que regulamenta 

a Lei 5.793/80. Naquele o Art. 33, parágrafo único, II estabelece que “A emissão de 

sons e ruídos, em decorrência de atividades industriais, comerciais e de prestação de 

serviços, obedecerá, no interesse da saúde, da segurança e do sossego público, aos 

padrões, critérios e diretrizes estabelecidas neste regulamento”, sendo considerados 

prejudiciais à saúde, à segurança e ao sossego público os sons e os ruídos que, 

independentemente do ruído de fundo, atinjam no ambiente exterior do recinto em que 

têm origem de mais de 70 (setenta) decibéis dB (A), no período diurno das 7 às l9 
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horas, e 60 (sessenta) decibéis dB (A), no período noturno das 19 às 7 horas do dia 

seguinte;” 

O mesmo decreto determina ainda no Art. 41 que “Ficam proibidos os ruídos, 

bem como a produção de sons de qualquer natureza, emitidos por atividades 

industriais, comerciais e de prestação de serviços nas proximidades de repartições 

públicas, escolas, teatros, cinemas e templos religiosos, nas horas de funcionamento, e 

permanentemente, num raio mínimo de 500 (quinhentos) metros, em caso de 

estabelecimento de saúde”. 

Os aspectos relacionados com a poluição sonora advindos da construção e 

operação de rodovias estão contemplados na Portaria MINTER 092, de 19 de junho de 

1980, onde são estabelecidos critérios e diretrizes quanto à emissão de sons e ruídos. 

Também fazem parte das normas brasileiras a NB95, que trata de níveis de 

ruído para o conforto acústico, e a NBR 10.151, que disciplina a avaliação do ruído em 

áreas habitadas visando o conforto da comunidade. 

 

9.1.2.10 Resíduos Sólidos 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário 

ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

O PNRS prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como 

proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos 

para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo 

que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 

reutilizado). Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de 

serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos resíduos e 

embalagens pós-consumo. 

O PNRS ainda cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos 

lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, 

microregional, intermunicipal e metropolitano e municipal, além de impor que os 

particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
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A Política de Resíduos Sólidos do Paraná (Lei Estadual nº 12.493/99), visa, 

principalmente, a eliminação de 100% dos lixões no Estado do Paraná e a redução de 

30% dos resíduos gerados. Estas metas poderão ser alcançadas através da 

convocação de toda sociedade, objetivando a mudança de atitude, hábitos de 

consumo, combate ao desperdício, incentivo a reutilização, reaproveitamento dos 

materiais potencialmente recicláveis através da reciclagem. De acordo com o Art. 3º, 

inciso I, a geração de resíduos sólidos no território do Estado do Paraná, deverá ser 

minimizada através da adoção de processos de baixa geração de resíduos e da 

reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dando-se prioridade à reutilização 

e/ou reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e disposição final, exceto 

nos casos em que não exista tecnologia viável. No Art. 4º fica definido que as 

atividades geradoras de resíduos sólidos, de qualquer natureza, são responsáveis pelo 

seu acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento, disposição 

final, pelo passivo ambiental oriundo da desativação de sua fonte geradora, bem como 

pela recuperação de áreas degradadas. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil e impõe no Art. 4º que 

os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Os 

resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, em áreas de bota fora, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em 

áreas protegidas por Lei (Art.4º,§ 1º). O destino dos resíduos da construção civil deverá 

obedecer ao disposto no Art. 10 da referida Resolução. 

 

9.1.2.11  Compensação Ambiental 

O ordenamento jurídico brasileiro dispõe sobre as medidas de prevenção, 

correção ou compensação dos impactos ambientais causados pela implantação e 

operação de empreendimentos causadores de dano ambiental. 

O Decreto Federal nº 95.733/888 que dispõe sobre a inclusão no orçamento dos 

projetos e obras, de recursos destinados a prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza 

ambiental, cultural e social decorrentes da execução desses projetos e obras. 

Entre as medidas mitigadoras previstas nos artigos 6º - III, e 9] – VI, da 

Resolução CONAMA 001/86 compreende-se também a compensação do dano 

ambiental provável. Sendo esta concebida como uma forma de indenização. Mesmo 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=2334&indice=7&anoSpan=2000&anoSelecionado=1999&isPaginado=true
http://www.pr.gov.br/
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que a compensação não fosse prevista nos estudos ambientais, ela devida pelo 

princípio da responsabilidade objetiva ambiental (Art. 14, § 1º, da Lei 6938/81). Neste 

caminho a Resolução CONAMA 002/96, revogando a 010/87, trata mais amplamente 

da reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e demais 

ecossistemas no momento do licenciamento ambiental, e embora não sido 

expressamente revogada com a publicação da Lei 9985/2000, aplica-se sobre o tema 

compensação, apenas o que dispõe a referida Lei 9985/2000, regulamentada pelo 

Decreto 4.340/02 e parcialmente alterada pela Lei 11.132/05 (inclusão do Art. 22-A que 

aborda a criação de Unidades de Conservação), sempre que houver conflito com os 

dispositivos da Resolução 002/96. 

A Lei 9985/2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação-

SNUC estabelece (Art.36) que nos casos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão 

ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação de Grupo de Proteção Integral. E continua no parágrafo primeiro definindo 

que, “o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 

não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 

do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 

acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. É a este 

mesmo órgão ambiental que compete definir as unidades de conservação a serem 

beneficiadas, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de 

conservação (Art.36 § 2º). 

O dever de apoiar a implantação e manutenção da unidade de conservação 

nasce para o empreendedor vinculado, por um lado, a potencialidade de dano 

significativo de seu empreendimento, e por outro lado, aos componentes geográficos 

de sua localização. Portanto, os recursos que eventualmente o DER/PR tiver que 

destinar para a compensação terão relação direta com a área em que os prejuízos 

ambientais possam ocorrer. Seguindo-se a tradição o órgão licenciador deverá indicar 

unidades de conservação que estejam ou na área de influência do projeto, na sua 

bacia hidrográfica, ou, no mínimo, na sua microrregião geográfica. 

A fixação dos termos da compensação entre órgão público ambiental e 

empreendedor deve ser divulgado seguindo-se o princípio da publicidade do 

licenciamento ambiental. 
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9.1.2.12 Segurança do Trabalhador 

De acordo com o Art. 154 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 

5452 de 1/5/1943), a observância, em todos os locais de trabalho, não desobriga as 

empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam 

incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios 

em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de 

convenções coletivas de trabalho. Cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as 

normas de segurança e medicina do trabalho; instruir os empregados, através de 

ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de 

trabalho ou doenças ocupacionais; adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo 

órgão regional competente; facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente (Art. 

157). 

No Art. 158 estão descritos os deveres dos empregados, os quais são: observar 

as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o 

item II do artigo 157; colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos do 

Capítulo V desta lei. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 

II do artigo anterior; 

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa 

O Art. 163 da CLT torna obrigatória a constituição de Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo 

Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas, a 

qual será composta de representantes da empresa e dos empregados (Art. 164). 

Além da do Decreto-Lei nº 5452/43, há ainda as Normas Regulamentadoras 

(NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego, segundo CLT do art. 154 a 201, Lei n.º 6.514, 

de 22 de dezembro de 1977, Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, e suas alterações, que 

devem ser seguidas pelas empresas e instituições possuidoras de empregados regidos pela 

CLT: 

 NR 01 – Disposições gerais – prevê o campo de aplicação das Normas 

Regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho e os direitos e 

deveres do Estado, dos empregadores e dos trabalhadores relativos a 

este tema. 

 NR 02 – Inspeção prévia – prevê os casos em que as empresas são 

obrigadas a solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a inspeção 
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prévia em seus estabelecimentos e os procedimentos para a sua 

realização. 

 NR 03 – Embargo ou interdição – prevê os casos em que os serviços, as 

máquinas e os equipamentos das empresas podem ser paralisados por 

não atender às normas de segurança e medicina do trabalho. Também 

prevê como realizar a fiscalização nessas situações. 

 NR 04 – Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho – prevê a criação dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) com o 

objetivo de promover a saúde e a proteção da integridade do trabalhador 

no local de labor. 

 NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – prevê a 

criação de uma comissão, constituída por empregados, cuja finalidade é 

auxiliar no controle da segurança e medicina do trabalho. Suas principais 

funções são: trabalhar na prevenção de infortúnios laborais; apresentar 

sugestões ao empregador na busca da melhoria das condições de 

trabalho, visando extinguir ou diminuir as possíveis causas de acidentes e 

as doenças ocupacionais. 

 NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI – prevê os tipos de 

equipamentos de proteção individual que as empresas devem fornecer a 

seus empregados para resguardar a saúde e a integridade física destes, 

de acordo com as condições exigidas pelo local de trabalho. 

 NR 07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

– prevê a criação e a implementação do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), objetivando a promoção e a preservação 

da saúde coletiva dos trabalhadores. 

 NR 09 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – prevê 

a criação e a implementação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), objetivando a preservação da saúde, da integridade 

física dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente. Para assegurar a 

proteção ao meio ambiente, devem ser realizados estudos prévios e 

efetuadas avaliações das situações de risco, a fim evitar a ocorrência de 

eventos danosos ao meio. 
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 NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais – prevê as condições mínimas de segurança nos locais de 

trabalho onde ocorre transporte, movimentação, armazenagem e 

manuseio de materiais, com o objetivo de promover a saúde e evitar 

acidentes laborais. 

 NR 12 – Máquinas e equipamentos – prevê as medidas de segurança e 

medicina do trabalho nos ambientes ligados à instalação, à operação e à 

manutenção de máquinas e de equipamentos, visando prevenir acidentes 

de trabalho. 

 NR 15 – Atividades e operações insalubres – prevê e descreve as 

atividades, as operações e os agentes insalubres (seus limites de 

tolerância); aponta os casos em que existe a presença de agente 

insalubre e os meios de proteção que devem ser adotados pelos 

trabalhadores. 

 NR 17 – Ergonomia – estabelece parâmetros que permitem ao 

trabalhador o máximo de conforto e de segurança no ambiente de 

trabalho e a devida adaptação às condições psicofisiológicas, garantindo-

lhe a saúde e um desempenho eficiente. 

 NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção – prevê diretrizes que devem ser adotadas, na indústria da 

construção civil, objetivando a organização administrativa para a 

promoção da segurança, melhorando as condições e o meio ambiente de 

trabalho. 

 NR 20 – Líquidos combustíveis e inflamáveis – prevê as medidas de 

armazenamento, de manuseio e de transporte de líquidos combustíveis e 

inflamáveis, objetivando a proteção da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores  de terceiros. 

 NR 21 – Trabalho a céu aberto – prevê as medidas de prevenção de 

acidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto. 

 NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho – 

estabelece as normas de higiene e de conforto nos locais de trabalho, 

especialmente em banheiros, em vestiários, em refeitórios, em cozinhas, 

em alojamentos e em água potável. 
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 NR 26 – Sinalização de segurança – prevê a padronização das cores das 

sinalizações de segurança nos ambientes de trabalho. 

 

9.1.2.13 Comunicação Social 

O Princípio da Publicidade é um princípio constitucional da administração pública 

previsto expressamente no Art. 37 da Constituição Federal de 1988. Ele abrange todas 

as atividades estatais, tanto sob o aspecto da divulgação oficial dos seus atos, quanto 

da conduta interna de seus agentes. É um pilar fundamental no controle dos atos 

públicos pelos administrados e cidadão em geral. 

Em via de regra, os atos praticados por agentes administrativos devem ser 

acessíveis ao público geral, sob o risco de nulidade do ato, salvo algumas exceções 

para documentos de natureza sigilosa.  

De acordo com o Art. 37 citado, a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. Ainda de acordo com este artigo, em seu parágrafo primeiro, a publicidade 

de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos. 

O DER como empreendedor público deve, portanto, observar ao princípio da 

publicidade em todos os seus empreendimentos. 

Para o Direito Ambiental Brasileiro, a publicidade está diretamente ligada à 

informação. O Princípio da Informação é previsto nos princípios gerais do Direito 

Ambiental Brasileiro pelo fato de existir uma ligação inegável entre o meio ambiente e 

do direito de ser informado. A informação contribui para o processo de educação de 

cada pessoa e da comunidade , possibilitando a estas a participação na formação de 

decisão sobre um assunto. 

Os Programas de Comunicação Social possibilitam que as populações afetadas 

saibam das principais ações do empreendimento por meio de boletins e panfletos 

informativos, divulgação de notícias em sites específicos das gestões, trabalhos de 

assessoria de imprensa, alocação de cartazes, etc. 
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9.2 PROGRAMAS AMBIENTAIS PROPOSTOS 

 

9.2.1 PROGRAMA DE CONTROLE DA EROSÃO 

Justificativas e Objetivos 

Este programa baseia-se na possibilidade de ocorrência e ou aceleração de 

processos erosivos, bem como instabilidades físicas. 

Os objetivos deste programa são: 

 Controlar e monitorar os processos erosivos e instabilizadores com o 

intuito de preservar e controlar a integridade da obra e áreas adjacentes, 

durante as fases de construção e operação do empreendimento; 

 Localizar as áreas com maior fragilidade, em tempo hábil, com o 

cadastramento de todas as áreas sensíveis (locais críticos) e a 

recomendação de medidas preventivas para os serviços na faixa de 

domínio do empreendimento; 

 Identificar os principais processos deflagradores de erosão e a 

interferência que o tráfego associado, ao longo da PR-364, poderá 

causar. 

Alvo 

A partir da execução da medida mitigadora serão determinadas as áreas alvo 

deste programa. 

 

Procedimentos Operacionais 

As atividades deste programa compreendem os seguintes procedimentos: 

 Monitoramento, na fase de execução de cortes, aterros, escavações e 

transporte de materiais, visando detectar sulcos erosivos e fendas no solo 

e na rocha, principalmente onde houver vegetação menos desenvolvida, 

ausente ou alterada, que indique terrenos instáveis sujeitos à formação de 

ravinas, voçorocas ou escorregamentos. Durante esta fase devem ser 

observadas as especificações técnicas do projeto e as mediadas 

mitigadoras previstas, com vistas a minimizar os processos de erosão e 

assoreamento da rede de drenagem; 
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 Quando necessário, executar obras de contenção, adequação e correção 

da geometria dos taludes (inclinação, banquetas, etc.), com o 

condicionamento topográfico-pedológico-geológico-climático local, bem 

como decidir sobre a necessidade ou não de um sistema de 

instrumentação de controle das mesmas. Em casos mais complexos 

desenvolver projetos específicos que resultem em elementos estáveis 

sem agredir a paisagem local; 

 Monitorar por pelo menos um ciclo hidrológico, o comportamento das 

obras de contenção realizadas, verificando as deficiências que possam 

ocorrer no sistema de drenagem, vegetação e outros, contribuindo com a 

estética dos sistemas implantados; 

 Verificar os projetos de drenagem superficial, incluindo obras de arte 

correntes (OAC), de modo a evitar a inundação de áreas vizinhas, ainda 

que de curta duração, bem como erosões e assoreamentos a jusante. 

Durante o monitoramento do sistema de drenagem deverá ser efetuada, 

constantemente, a limpeza das canaletas pluviais. 

 Reserva e estocagem da camada vegetal dos cortes e aterros para futura 

utilização como suporte da revegetação de cortes e aterros; 

 Aplicação e reposição periódica do material de preenchimento dos sulcos 

de erosão, porventura formados (os sulcos mais profundos poderão ser 

preenchidos por solocimento). 

 

Metas 

O programa proposto possui como metas o controle dos processos erosivos e o 

controle das instabilidades físicas na área do empreendimento. 

 

Responsabilidade 

Para que este programa seja executado é imprescindível que o DER conte com 

o apoio de um geólogo ou engenheiro geotécnico, principalmente na fase de 

construção, podendo perdurar ao longo do tempo, com ações de monitoramento. 
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Fase de Implantação 

Este programa deve ser implantado na fase de construção, devendo iniciar na 

fase de pré-implantação, por meio dos levantamentos sugeridos nas medidas 

mitigadoras correspondentes. Irá durar enquanto durarem as obras de implantação. 

 

9.2.2 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE REMANESCENTES FLORESTAIS 

Justificativas e Objetivos 

Apesar de no presente caso não estarem previstos grandes desmates, há 

necessidade de que as supressões que, eventualmente, venham a ser necessárias 

para, por exemplo, obtenção de materiais, limpeza da faixa lindeira, reestabilização de 

aterros etc., sejam executadas com a técnica adequada, minimizando os impactos ao 

meio ambiente circundante à rodovia. 

Os objetivos deste programa visam definir técnicas e procedimentos para 

assegurar que a supressão vegetal necessária seja executada de forma adequada, 

minimizando os impactos ao ambiente circundante, assegurando a manutenção dos 

remanescentes florestais, a recuperação da vegetação afetada, além de propor a 

revegetação de áreas degradadas como medida compensatória. São também objetivos 

deste programa: 

 Realizar o levantamento das áreas de vegetação, passíveis de supressão 

em função das atividades de pavimentação da PR-364; 

 Estimar o volume do material lenhoso a ser retirado, considerando-se as 

áreas de supressão total; 

 Identificar e localizar a ocorrência de espécimes das espécies protegidas 

de corte e propor medidas para a sua preservação; 

 Obter a autorização de supressão de vegetação, caso esta seja 

necessária, junto ao IAP; 

 Minimizar a supressão de vegetação pelo estabelecimento de 

especificações e procedimentos ambientais, a serem adotados durante as 

obras e por meio da adoção de medidas de controle e monitoramento 

eficientes; 

 Priorizar o controle e proteção das espécies vegetais arbóreas 

ameaçadas localizadas nas proximidades das áreas de retirada ou 

próximas a ADA. 
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      Alvo 

Na fase de planejamento e quando da realização do inventário florestal serão 

determinadas as áreas alvo deste programa. 

 

Procedimentos Operacionais 

Com o intuito de aperfeiçoar a execução do presente programa os 

procedimentos previstos serão desenvolvidas em etapas distintas, a saber: 

 

Fase anterior ao início das obras 

 

Esta etapa deverá ser iniciada no mínimo sessenta dias antes do início das 

obras e nela serão desenvolvidas as atividades de estimativa dos remanescentes 

florestais e da vegetação arbórea a ser suprimida, visando o atendimento aos 

procedimentos legais necessários para a supressão vegetal (documentação) e 

execução da limpeza dos terrenos. A avaliação da vegetação a ser suprimida consistirá 

na contagem, identificação e mensuração de todos os indivíduos arbóreos que, por 

ocasião do empreendimento, necessitarem ser removidos. Neste sentido, serão 

quantificados os indivíduos com mais de 15 cm de diâmetro à altura do peito (DAP) que 

se encontrarem presentes dentro da faixa de domínio. Além da vegetação lindeira, a 

equipe executora deverá quantificar previamente a supressão que, eventualmente, se 

faça necessária em outros locais, conforme as características do projeto (áreas de 

empréstimo e bota-foras). 

Após a quantificação em campo, deverá ser elaborado um relatório sucinto das 

informações e quantificações relativas à vegetação remanescente e à vegetação a ser 

suprimida. Este relatório deverá ser elaborado nos primeiros quinze dias de execução 

do plano e será utilizado como parte da documentação necessária para autorização da 

execução da supressão vegetal. 

Ainda nesta fase anterior ao início das obras, deverá ser realizada a supressão 

da vegetação nos locais onde for necessário. Para execução desta atividade, a equipe 

executora do presente programa deverá orientar e acompanhar o pessoal responsável 

por esta atividade. Para tal, as recomendações gerais a serem seguidas além das já 

definidas na medida mitigadora correspondente são: 
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 O desmatamento deve se limitar, exclusivamente, às áreas designadas no 

projeto, sendo, nas áreas lindeiras, amplo apenas o suficiente para 

permitir a insolação da rodovia; 

 Evitar que a queda de árvores afete o tráfego e favoreça a possibilidade 

de propagação de incêndios; 

 Nas áreas com vegetação herbácea (campos e arbustos) a limpeza deve 

ser realizada de forma manual ou mecanizada, sem o uso de herbicidas e 

sem a utilização de fogo; 

 A remoção da vegetação arbórea deve ser realizada por profissionais 

qualificados para o manuseio de motosserra, com experiência nesta 

atividade e que utilizem corretamente todos os equipamentos de proteção 

individual necessários. 

 Para cada árvore, o corte deverá ser feito prevendo-se a queda para o 

lado desmatado, evitando-se, assim, danos desnecessários à vegetação 

do entorno; 

 A madeira resultante da remoção deve ser estocada para posterior 

aproveitamento das necessidades da obra, sendo as eventuais sobras 

doadas às prefeituras ou outra instituição pública sem fins lucrativos, com 

o respectivo acompanhamento do DER; 

 Visando reduzir os riscos de incêndios, todos os restos vegetais não 

aproveitáveis, inclusive o material herbáceo, deverão ser encoivarados e, 

posteriormente, incinerados de maneira controlada. 

 

Fase de execução das obras 

 

Considerando-se que na etapa da terraplenagem e pavimentação, a supressão 

vegetal e limpeza dos terrenos já estarão concluídas, as atividades previstas para esta 

fase constituem-se, basicamente, em orientações gerais para evitar a degradação dos 

ambientes circundantes. Nesta etapa, devido ao aumento na quantidade de pessoas e 

máquinas, o controle da propagação de incêndios e danos a vegetação remanescente 

é um aspecto importante que merece atenção especial. 

Nesse sentido, na fase de execução das obras, a equipe executora deverá, num 

primeiro momento, orientar os funcionários envolvidos e, posteriormente, acompanhar 
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o desenvolvimento das obras. O acompanhamento das atividades será realizado uma 

vez ao mês, durante todo o período da execução do empreendimento. 

As orientações deverão ser as seguintes: 

 Não entrar nos remanescentes florestais, ressalvando-se quando as 

incursões forem necessárias ao desenvolvimento técnico da obra; 

 Não coletar exemplares da fauna e flora locais; 

 Não realizar qualquer atividade com uso de fogo nas proximidades dos 

remanescentes de vegetação nativa; 

 Não deixar qualquer tipo de resíduo nos cursos d’água e nos 

remanescentes de vegetação; 

 Não utilizar a floresta como sanitário. 

 

Fase após a execução das obras 

 

Após o encerramento das atividades da obra, deverá ser iniciado o processo de 

recuperação dos ambientes atingidos pela obras. Para tal, a equipe executora se 

assegurará que as seguintes medidas sejam tomadas: 

 Tanto a faixa de domínio como a faixa lindeira da rodovia devem ser 

mantidas limpas ao término das obras, devendo-se remover todas as 

sobras de materiais, entulhos, vestígios de construções abandonadas, 

base de instalações industriais, além de outros (DNIT, 2005); 

 As áreas utilizadas na fase de obras devem ser recuperadas mediante a 

reposição do solo orgânico, ou vegetal, objetivando o seu rápido 

recobrimento com vegetação natural (DNIT, 2005); 

 Todas as sobras de materiais abandonados devem ser removidas, tais 

como agregados, areia, madeiramentos, materiais betuminosos, 

principalmente nos locais onde eram estocados, junto às usinas de solos, 

asfáltica e de concreto; os depósitos e tambores utilizados no 

armazenamento dos materiais betuminosos, bem como os de outros 

tipos, devem ser removidos (DNIT, 2005); 

 Os remanescentes de estruturas utilizadas como fundações e bases de 

britadores, de depósitos de materiais betuminosos e de usinas, ou outros 
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tipos de equipamentos devem ser demolidos e removidos, enterrando-os 

em locais apropriados (DNIT, 2005); 

 Todo o lixo degradável devidamente coletado e destinado; 

 Os resíduos de óleos combustíveis e graxas oriundos das oficinas de 

manutenção dos equipamentos devem ser convenientemente drenados 

coletado e efetivamente destinados para que não venham a contaminar 

as nascentes e corpos hídricos; 

 Assegurar que as demais disposições, existentes em manuais de 

procedimentos do DNIT ou recomendadas sejam seguidas. 

 

Metas 

Este programa tem como metas proteger os remanescentes florestais da ADA e 

AID e evitar a supressão vegetal desnecessária para execução das obras d 

terraplenagem e pavimentação, incluindo as áreas de caixas de empréstimos e jazidas 

de solos. 

 

Responsabilidade 

A execução deste programa ficará a cargo das empreiteiras e do seu corpo 

técnico especializado na área. 

 

    Fase de Implantação 

Conforme descrito nos “Procedimentos Operacionais”, a implantação deste 

programa ocorre nas fases de planejamento, execução e pós-execução das obras. 

 

9.2.3 PROGRAMA DE CONTROLE DE RISCO AMBIENTAL NO CANTEIRO DE OBRAS. 

 

Justificativa e Objetivos 

A PR-364 atravessará vários cursos d’água em seu traçado, cursos esses que 

poderão sofrer o carreamento e deposição de resíduos de óleos, graxas e de 

combustíveis, oriundos, tanto das obras, quanto da rodovia em funcionamento. Este 

impacto se reveste da maior importância, sendo extremo nos casos de grandes fluxos 

de resíduos durante enxurradas e em casos de acidentes rodoviários onde haja 
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derramamento de combustíveis e cargas perigosas, situações que podem comprometer 

todos os ecossistemas associados às bacias hidrográficas. 

Na fase de obras, os riscos de acidentes com produtos perigosos estão 

basicamente associados à movimentação e manipulação de produtos combustíveis 

utilizados como insumos para a realização das obras em si. 

Na fase de operação, os riscos estão relacionados com os acidentes envolvendo 

veículos transportadores de produtos perigosos na rodovia. O derramamento acidental 

de cargas tóxicas ou potencialmente poluidoras poderá ter uma magnitude elevada, 

especialmente quando o acidente ocorrer próximo à mananciais ou a áreas 

preservadas e, nesse caso, atenção especial deverá ser dada para minimizar ao 

máximo tais impactos. 

Este programa faz-se necessário para a garantia da integridade das 

características do ambiente em que se insere a Rodovia, em especial quanto à 

qualidade do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, que de um modo 

geral com a movimentação e energia de suas águas, podem potencializar qualquer tipo 

de contaminação. 

O programa proposto tem como objetivo minimizar os riscos de ocorrência de 

situações emergenciais que envolvam materiais contaminantes. 

A rodovia deve contar com um Plano de Atendimento de Emergência – PAE 

para nortear o atendimento de acidentes para a fase de operação que possibilite, 

então, em caso de acidente o Plano deverá ser acionado. A empresa responsável pela 

obra tratará com mais frequência de possíveis derramamentos dos produtos utilizados 

como insumos, como a emulsão asfáltica, bem como, os combustíveis e lubrificantes 

utilizados nos equipamentos e veículos. 

 

Alvo 

Flora, fauna e recursos hídricos da AID, trabalhadores da obra, população da 

AID. 

 

Procedimentos Operacionais 

Para a execução do plano serão seguidos os seguintes procedimentos: 

 Manter condições para pronto atendimento a situações de emergência 

envolvendo produtos perigosos; 
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 Evitar a aplicação de emulsão asfáltica em períodos chuvosos, para evitar o 

carreamento do produto para a drenagem; 

 Isolar os dispositivos de drenagem eventualmente atingidos por escoamento de 

produto perigoso, utilizando barreiras de solo ou mantas de absorção; 

 Realizar treinamento periódico de equipes de intervenção, no tocante a 

atribuições e responsabilidades, sinalização, isolamento, manejo de tráfego, 

identificação de produtos; 

 Realizar o primeiro atendimento e a avaliação da ocorrência; 

 Operacionalizar sinalização da área, bem como isolamento e manejo do tráfego; 

 Identificar e classificar o produto, se isso for possível; 

 Acionar a Polícia Rodoviária, IAP, Corpo de Bombeiros e demais órgãos 

pertinentes, repassando as informações do produto, em caso de acidente com 

veículo transportador ou, em caso de grandes quantidades de produto 

proveniente das obras ameaçar atingir recurso hídrico. 

 

Metas 

Este programa tem como metas reduzir os riscos de contaminação ambiental em 

caso de emergências com materiais contaminantes. 

 

Responsabilidade 

A execução deste programa ficará a cargo das empreiteiras e do seu corpo 

técnico especializado na área. 

 

Fase de implantação 

Este programa deverá ser implantado durante a fase de implantação da rodovia 

e permanecer na fase de operação. 

 

9.2.4 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL 

 

Justificativas e Objetivos 

A comunicação é um processo inerente a toda relação social e empresarial. É a 

forma utilizada para construir um melhor relacionamento com as partes envolvidas, 

além de ser a oportunidade de o empreendedor dirimir as dúvidas que a sociedade 
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possa ter sobre seus objetivos e atividades. Entende-se por sociedade as 

comunidades, grupos sociais, formadores de opinião, entre outras partes que, potencial 

ou efetivamente, possam ser afetadas pelo referido Projeto. 

As ações de comunicação social e informação socioambiental devem 

estabelecer um canal permanente e transparente de comunicação entre o 

empreendedor e a sociedade, visando à divulgação de informações e esclarecimentos 

sobre o projeto e questões ambientais associadas a este, e a efetiva integração e 

relacionamento entre as partes. 

Nesse sentido, a empresa deverá estabelecer um canal de relacionamento 

transparente e oficial com os diversos segmentos com interesse no projeto ou que 

sofrerão algum impacto decorrente do mesmo propiciando as condições para que 

sejam discutidas e respondidas as demandas específicas da obra e informá-los acerca 

das características do projeto e das ações de controle ambiental indicadas, imprimindo 

clareza e legitimidade ao processo a ser instalado. 

Este programa tem como objetivo principal o repasse de informações sobre as 

mais importantes etapas e ações do empreendimento, nas fases de projeto, construção 

e operação, estabelecendo uma ligação permanente entre o empreendedor e a 

população dos municípios interceptados pela rodovia, visando reduzir ao máximo os 

conflitos e problemas relacionados à implantação do projeto. 

Além do objetivo principal, são objetivos específicos deste programa: construir 

uma imagem positiva do empreendimento; buscar a integração entre empreendedor e 

sociedade local; Informar sobre o contingente de mão-de-obra a ser utilizado, de modo 

a reduzir as expectativas que, frequentemente, ocorrem quando da instalação de 

empreendimentos desse tipo; criar canais de comunicação direto entre sociedade e 

empreendedor com o objetivo de esclarecer a população da região sobre a ocorrência 

de possíveis transtornos durante as obras; implementar um processo de convivência 

adequada entre as populações e o empreendimento. 

 

Alvo 

Este programa é destinado à toda população da AID, bem como aos usuários da 

rodovia PR-364 e a todos os trabalhadores envolvidos na execução da obra. 

 

Procedimentos Operacionais 

A execução do programa se dará a partir dos seguintes procedimentos: 
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 Levantamento junto aos municípios de São Mateus do Sul, Rebouças e 

Irati, como também junto aos usuários da PR-364, identificando a mídia 

de maior penetração nessas comunidades e de maior credibilidade, para 

que se possa fazer uma campanha de esclarecimento e de informação. 

 Divulgar nesses meios de comunicação todas as informações relevantes 

que tenham importância para amenizar as ações da obra que vão 

interferir no cotidiano da população. Essa divulgação deverá ser feita em 

vários momentos, no decorrer da obra, sob a forma de campanhas 

publicitárias associadas ao seu andamento. Ao lado dessa campanha de 

divulgação, deverão ser feitas reuniões com os moradores das 

imediações, principalmente na fase de liberação da faixa de domínio. 

Essas reuniões deverão ser registradas em atas correspondentes e as 

pessoas serão convocadas pessoalmente ou por correspondência 

postada no correio. 

 

Meta 

Este programa tem como meta apresentar o projeto para a população atingida 

com a finalidade de evitar comentários errôneos e a divulgação de informações não 

oficiais à respeito do empreendimento. 

 

Responsabilidade 

Os responsáveis pela implantação da obra, em parceria com o DER, serão os 

responsáveis pela implantação do programa, para o qual contratarão uma empresa 

especializada, que deverá desenvolver todo o programa. Na contratação, essa 

empresa, responsável pela implantação e execução do programa, deverá apresentar 

um plano detalhado das atividades que serão desenvolvidas, incluindo as peças 

publicitárias, textos e demais mensagens escritas e visuais. 

 

Fase de Implantação 

O programa deve ser implantado na fase de planejamento, permanecer na fase 

de implantação e operação da rodovia. 

 

 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  366 

9.2.5 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTO DE EXPLORAÇÃO MINERAL 

(PEDRA BRITA E OUTROS) 

 

Justificativas e Objetivos 

A extração mineral é uma atividade degradadora do meio ambiente. Sempre 

promove uma alteração negativa no espaço. No entanto, é de grande importância para 

a sobrevivência humana a utilização dos bens minerais, sobretudo, daqueles 

necessários à construção civil. 

Considerando que a habitação é incontestavelmente um direito de todos e que a 

necessidade de obras de urbanização é tanto maior, quanto maior a concentração 

populacional de uma área e, considerando, ainda, que, para tanto, tem-se, 

necessariamente, que usar pedra, areia e saibro, verifica-se a necessidade de um 

programa de controle ambiental de empreendimentos de exploração mineral, objeto 

deste programa. 

 

Alvo 

O público-alvo deste programa são as jazidas para retirada de materiais inertes. 

 

Procedimentos Operacionais 

Para este programa é necessário que sejam apresentadas as respectivas 

licenças de operação emitidas pelo órgão ambiental competente. 

No Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná é o órgão licenciador das atividades 

de extração mineral, o qual, dentre outros documentos, exige, quando do licenciamento 

destas atividades, de acordo com a matriz de impactos ambientais disponível no 

website do instituto, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), na fase da Licença 

Prévia e o Plano de Controle Ambiental (PCA), na fase da Licença de Instalação. 

Somente com a apresentação destes, entre outros documentos, é emitida a Licença de 

Operação. 

   Para este projeto de pavimentação da PR-364, foi indicada como fornecedora 

de insumos minerais para a obra a Pedreira Boscardin, localizada a 1,0 km do km 48 

do segmento estudado, mais especificamente na VL Riozinho S/N. 

A Licença de Operação deste empreendimento, com validade até 03/05/2015 

encontra-se nas Figuras 205 e 206. 
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Figura 205 - Licença de Operação da Pedreira Boscardin – página 1. 

Fonte: Pedreira Boscardin, 2013. 
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Figura 206 - Licença de Operação da Pedreira Boscardin – página 2. 

Fonte: Pedreira Boscardin, 2013. 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  369 

Procedimentos Operacionais para as demais Licenças Ambientais e 

Autorizações Específicas. 

Antes da implantação de qualquer empreendimento cujo uso da água venha 

alterar o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água, incluindo, além das 

captações, acumulações e derivações, para os lançamentos de efluentes deve-se 

requerer a Outorga de Direito no Instituto de Águas do Paraná, aplicada para usos ou 

interferências em recursos hídricos, descritos nos  incisos I a IV do Decreto Estadual n° 

4646/2001. 

A Autorização Florestal autoriza o corte de vegetação florestal nativa, árvores 

isoladas em ambiente  florestal ou agropecuário e aproveitamento material lenhoso 

seco. É expedida para todo e qualquer procedimento de retirada de material originário 

de qualquer tipo de vegetação.  

Tanto a Outorga de Direito quanto a Autorização Florestal serão providenciadas 

em procedimentos específicos. 

 

Meta 

Este programa tem como meta executar a obra de forma a reduzir os impactos 

ambientais negativos em qualquer fase do projeto, buscando fornecedores 

devidamente licenciados pelo Instituto Ambiental do Paraná, bem como, sempre que 

necessário efetuar os procedimentos para o licenciamento ambiental da obra e para a 

outorga de recursos hídricos. 

 

Responsabilidade 

Este programa será de responsabilidade do DER. 

 

Fase de Implantação 

Este programa deverá ser implantado antes do início das obras, devendo haver 

o monitoramento das respectivas licenças ambientais, devendo-se haver a substituição 

das mesmas quando estas apresentarem o prazo de validade expirado. 
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9.2.6  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

9.2.6.1 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A POPULAÇÃO DA AID 

 

Justificativas e Objetivos 

Os municípios da AID serão afetados tanto de forma positiva como de forma 

negativa pelas obras executadas. Transtornos serão causados durante a execução das 

obras, mas também virão as vantagens decorrentes das obras após a sua execução e 

principalmente com a operação da PR-364. Desta forma, a administração de riscos 

ambientais coloca a necessidade de ampliar o envolvimento do público através de 

iniciativas que possibilitem uma elevação do nível de consciência ambiental dos 

moradores atingidos. 

O objetivo principal deste programa é informar a população sobre as 

características ambientais e socioeconômicas da região, bem como sobre os benefícios 

socioambientais do empreendimento, disseminando os cuidados necessários à 

conservação, proteção e preservação ambiental das áreas afetadas pelas obras. 

Os objetivos específicos deste programa são: 

 Conscientizar as comunidades locais a respeito da proteção ao meio 

ambiente; 

 Informar aos trabalhadores envolvidos com as obras sobre o 

comportamento a ser adotado no relacionamento com as comunidades 

locais e sobre as medidas de proteção ambiental; 

 Apresentar medidas que minimizem os impactos do empreendimento 

sobre o meio ambiente; 

 Possibilitar a participação da comunidade no planejamento das ações 

referentes à educação ambiental; 

 Capacitar agentes educadores no planejamento e execução de ações 

socioambientais. 

 

Alvo 

Compreende todos os usuários da rodovia, a população de entorno, escolas, 

professores, estudantes e todas as pessoas envolvidas na implantação e operação da 

Rodovia PR-364. 
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Procedimentos Operacionais 

Deverão ser seguidos os seguintes procedimentos operacionais: 

A produção de material educativo/informativo deve ser vista como um dos 

pontos mais importantes do Programa, pelo seu alcance, pelo registro de conteúdos e 

por servir de subsídio a professores, alunos e educadores ambientais participantes 

deste programa. 

As atividades sugeridas devem apresentar: 

 Conteúdos relacionados à temática ambiental informal; 

 Conteúdos adequados à realidade ambiental local/regional; 

 Conter aspectos e informações do empreendimento; 

 Incorporar à educação para o trânsito e outros que possam ser 

relevantes. 

Esses materiais devem, necessariamente, ter linguagem adequada ao público a 

que se destina, trazendo informações importantes de forma interessante e agradável 

(com textos claros e bem elaborados, ilustrações, fotografias e outras estratégias que 

estimulem sua leitura e uso). 

Os seguintes materiais podem ser utilizados: 

 Manual para o professor; 

 Cartilhas para os alunos; 

 Apostilas para os cursos; 

 Folders ou folhetos; 

 Encartes ou folhas especiais de jornais; 

 Jornal mural, Campanhas, 

 Programas e vinhetas para veiculação em rádio ou outros meios de 

comunicação; 

 Relatórios de monitoramento/avaliação de resultados. 

 Agentes envolvidos: professores; alunos; agentes multiplicadores; 

população em geral; empreiteiras, DER. 

 

Metas 

O programa proposto possui como meta a execução, através de diferentes 

ações, para que sejam envolvidas as comunidades da área de influência da Rodovia 

PR-364, bem como a mão-de-obra contratada pela empresa responsável pela 
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execução do serviço.  A implementação dessas ações pressupõe, or outro lado, não 

somente uma articulação empreendedor-comunidade, como também uma estratégia na 

condução dos procedimentos ambientais (seja através de campanhas de informação, 

ou de mecanismos orientados para a constituição de um esforço público-privado) para 

estimular e consolidar um eficiente e consistente processo de informação e 

participação. 

 

Responsabilidade 

Toda a produção deve ser acompanhada e coordenada por um profissional com 

experiência no tema, responsável pela elaboração dos textos/conteúdos, envolvendo 

ainda os responsáveis dos demais Programas. Considera-se, entretanto, necessária a 

contratação de uma agência de publicidade ou profissionais desta área. 

O envolvimento e participação de instituições como as Secretarias de Educação 

e Meio Ambiente do Estado e dos Municípios das áreas afetadas, é condição primordial 

para a realização das ações. Outros parceiros, como universidades e ONG's, devem 

também ser incentivadas a participar, pelos conhecimentos locais/regionais de que 

dispõe e pela possibilidade de ampliar o campo de ação do Programa. 

 

Fase de Implantação 

Este programa terá início na fase de planejamento/projeto e se desenvolverá 

permanente durante a fase de construção da Rodovia PR-364, incluindo regiões 

lindeiras às obras. 

 

9.2.7 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL DOS COLABORADORES E TERCEIRIZADOS 

 

Justificativas e Objetivos 

Como forma de se conscientizar os funcionários das empreiteiras envolvidas nas 

obras acerca dos processos ambientais intervenientes na região e as possíveis 

interações existentes, visando acima de tudo integrá-los ao contexto, periodicamente 

deverão ser desenvolvidos, de forma informal, temas relativos à questão. Este 

programa visa também suprir a falta de conhecimento ambiental sobre os ecossistemas 

regionais por parte dos atuantes nas obras.  

Os objetivos deste programa são: 
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Treinar e instruir técnicos e operários que estarão envolvidos com as diversas 

atividades de construção e de operação do empreendimento, de forma a orientá-los 

acerca das questões ambientais e das relações com as comunidades locais, bem como 

informá-los sobre as questões legais, sanções, regras e regulamentos de poluição, 

conduta e higiene e sobre os impactos significativos advindos das obras da PR-364. 

 

Alvo 

Compreende todas as pessoas envolvidas na implantação e supervisão do 

empreendimento. 

 

Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos para executar as atividades que compõem o presente 

programa deverão ter um caráter de rapidez e praticidade, tendo em vista as 

características do público a que se destina, sem, é claro, desconsiderar sua 

importância, no repasse de informações. Desta forma considerou-se, no 

desenvolvimento das seguintes atividades: 

 Reuniões ou encontros com a equipe de supervisão da obra; 

 Palestra(s) com operários e 

 Produção de material. 

 

Metas  

As metas previstas para este programa são: 

 Capacitar técnicos e operários para a percepção integral do meio 

ambiente e análise da realidade ambiental da área de abrangência do 

empreendimento, visando a adoção de hábitos, atitudes e participação 

efetiva na prevenção e resolução de problemas ambientais; 

 Propiciar a aquisição de conhecimentos sobre a totalidade do meio 

ambiente, resultante da interação dos aspectos físicos, biológicos, sociais, 

econômicos e culturais; 

 Conscientizar sobre a importância da preservação da qualidade 

ambiental, manutenção das condições de segurança e respeito às 

comunidades locais durante a obra;  
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 Sensibilizar sobre a importância de sua participação no processo de 

implementação das medidas de caráter ambiental propostas, incluindo 

todas as medidas mitigadoras e programas previstos; 

 Facilitar a compreensão sobre a dinâmica do meio ambiente e as 

interferências decorrentes da realização de uma obra rodoviária; 

 Desapertar para a responsabilidade da conservação do meio ambiente; 

 Produzir material educativo/informativo adequado à realidade desse 

público alvo; 

 Utilizar métodos e técnicas que dinamizem e facilitem a compreensão das 

informações, pelos diferentes públicos. 

 

Responsabilidade 

Este programa será de responsabilidade das empreiteiras envolvidas nas obras 

sob supervisão do DER. 

 

9.2.8 PROGRAMA DE MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES 

 

Justificativas e Objetivos 

Obras rodoviárias podem causar a perda de diversidade da fauna, bem como 

dos recursos naturais necessários a sua manutenção. 

Durante este processo existe a possibilidade de morte de organismos com 

limitações de deslocamento, principalmente, de espécies de pequeno porte. 

Este programa justifica-se pelo afugentamento, e quando se fizer necessário, 

salvamento e resgate destas espécies e relocação em áreas protegidas, a fim de 

minimizar os efeitos negativos causados pelas obras da PR-364. 

O programa em questão possui os seguintes objetivos: 

 Mapear as áreas contíguas ao Projeto passíveis de fuga da fauna às 

obras; 

 Mitigar eventuais impactos decorrentes das obras de instalação do projeto 

de pavimentação da rodovia; 

 Coletar o maior número de informações sobre a fauna regional; 

 Conduzir e direcionar o afugentamento de forma que a fauna de maior 

mobilidade possa se evadir do perímetro impactado; 
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 Promover o afugentamento, salvamento, resgate, translocação das 

espécies para áreas de soltura pré-selecionadas, com características 

semelhantes às do habitat das referidas espécies. 

 

Alvo  

São alvos deste programa todos os animais da fauna silvestre da AID. 

 

Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos a seguir deverão ser seguidos a fim de se obter o melhor 

resultado no programa: 

 A captura manual deverá ser efetuada pela equipe de campo, 

previamente escolhida e treinada, que irá proceder a transferência dos 

animais para caixas de captura e, posteriormente, ao centro de triagem 

que deverá ser montado; 

 Antes da soltura os animais deverão ser marcados para que em estudos 

posteriores possa ser avaliado o sucesso de captura; 

 Os esforços de captura serão dimensionados de acordo com composição 

e estado de conservação da vegetação existente na área, que reflete a 

maior ou menor probabilidade da ocorrência de determinadas espécies; 

 Caso seja necessária a supressão de vegetação, a equipe de campo 

especializada deverá estar à frente das atividades, direcionando a 

atividade e atestando a evasão natural dos animais e/ou procedendo, 

caso necessário, a captura e o remanejamento daqueles animais que 

tiverem necessidade. 

 A própria atividade de supressão de vegetação constitui parte do 

processo de condução da fauna para áreas situadas externamente à área 

suprimida, como também técnicas de orientação de afugentamento para 

os animais de pequeno porte. 

 Durante o afugentamento deverão ser utilizados instrumentos sonoros 

como apitos. 
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Meta 

Esse plano tem como meta estabelecer procedimentos de afugentamento, 

salvamento, resgate e soltura de espécies dos diversos grupos faunísticos na região do 

projeto. 

 

Responsabilidade 

Deverão ser contratados profissionais especializados, sob supervisão do DER, 

para a execução do monitoramento e para a operação e manutenção dos sistemas de 

controle. Os profissionais deverão ser capacitados e com responsabilidade técnica 

junto aos órgãos técnicos competentes. 

 

Fase de Implantação 

A execução deste programa deverá abranger a fase de construção da obra, 

devendo ser implantado antes do início das intervenções maiores, e continuar na fase 

de operação, com a conotação de conservação e monitoramento. 

 

9.2.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA  

 

Justificativas e Objetivos 

Devido às obras poderá haver mudanças na composição das espécies de fauna 

na região. Nestes ambientes habitam diferentes grupos faunísticos, cujas populações 

se dispersaram para áreas adjacentes, à medida que as obras do projeto de 

pavimentação da PR-364 se desenvolvam. Tais fatos poderão ocasionar desequilíbrios 

nas populações afugentadas e nas áreas receptoras, podendo ocorrer redução de 

abundância, riqueza e diversidade de espécies. 

No intuito de mitigar as ações negativas da supressão sobre as comunidades 

faunísticas da região do projeto, indica-se a implantação do programa de 

monitoramento dos diferentes grupos de faunas terrestres. 

Este programa tem por objetivos: 

 Verificar a ocorrência de impactos sobre a fauna, por meio do 

acompanhamento dos parâmetros biológicos de abundância, riqueza e 

diversidade; 
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 Contribuir para o preenchimento de lacunas de conhecimento sobre as 

espécies da região; 

 Caracterizar as comunidades faunísticas quanto à composição, estrutura, 

dinâmica e distribuição de espécies; 

 Acompanhar a dinâmica das comunidades e populações em gradientes 

ambientais e temporais distintos, identificando fatores de alterações; 

 Subsidiar, com as informações levantadas, o Programa de Educação 

Ambiental, difundindo o tema fauna, sua importância e as ações que 

podem ser realizadas para ajudar na conservação. 

 

Procedimentos Operacionais 

O programa proposto incluirá os seguintes procedimentos: 

a) Mastofauna terrestre de grande, médio e pequeno porte: para a captura de 

pequenos mamíferos não-voadores,devem ser utilizadas em cada estação de 

amostragem armadilhas dos tipos tomahawk e sherman, de dois tamanhos (grandes e 

pequenas), alternando quando possível a colocação no chão e em cima das árvores. 

Devem ser instaladas armadilhas fotográficas e de interceptação e queda (pitfall). 

Todos os indivíduos capturados devem ser marcados e procedidos de biometria, além 

de soltos no mesmo local da captura. 

b) Mastofauna Voadora: a busca por abrigos e amostragens com redes nesses 

ambientes favorece a captura de espécimes, cujas áreas de vida provavelmente 

incluem as áreas de influência do projeto. Dentro desse monitoramento, recomenda-se 

um estudo de marcação-captura-recaptura nas áreas afetadas pelo projtp. A captura 

deverá ser realizada com redes de neblina e cada indivíduo capturado marcado e 

pesado, com posterior soltura no mesmo local da captura. 

c) Herpetofauna: recomenda-se a execução de um projeto de monitoramento da 

composição das espécies de anfíbios e répteis durante a fase de implantação e o início 

da fase de operação do projeto. Deve ser aplicado o método Visual Encounter Surveys 

– VES ou busca ativa visual e Audio Strip Transects – AST (CRUMP et al, 1994), 

preferencialmente em locais que indiquem a presença  de répteis e anfíbios, como 

corpos hídricos, serrapilheira, brejos, beira de rios, interior de bromélias e troncos de 

árvores em decomposição. Devem ser estipulados transectos lineares em todas as 

estações de amostragem que devem ser percorridas à pé. Nestes transectos devem 

ser utilizadas armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) com anteparos de tela 
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(drift fences) (CAMPBELL E CHRISTMAN, 1982 e HEYER et al, 1994, Franco et al, 

2002). A gravação de vocalizações deve ser posteriormente identificada através de 

comparação com banco de vocalizações do acervo dos pesquisadores que compõem a 

equipe técnica. 

d) Avifauna: recomenda-se que as atividades sejam realizadas a partir de 

registros visuais e/ou auditivos, contagens de indivíduos e capturas com redes de 

neblina. As aves capturadas devem ser identificadas e marcadas com anilhas 

metálicas. 

Dados biométricos (comprimento do tarso, do cúlmen, da asa e da cauda) 

devem ser obtidos com auxílio de paquímetro e régua e a pesagem feita com balanças 

do tipo dinamômetro. Em caso de recapturas, o código de cada anilha deve ser 

anotado e os indivíduos identificados e novamente medidos e pesados, bem como, 

fotografados e soltos na área em que forem capturados. As buscas ativas devem ser 

realizadas com observações visuais através de binóculos, além do registro auditivo 

com auxílio de gravações e de playback. 

e) Entomofauna: deve-se realizar coletas com armadilhas com iscas aromáticas, 

que são adaptações do modelo apresentado por Campos e colaboradores (1989) e 

empregado por vários autores (p. ex. OLIVEIRA & CAMPOS, 1996). 

As armadilhas devem ser instaladas em conjuntos, onde cada armadilha do 

conjunto contenha substâncias aromáticas. Além disso, recomenda-se o uso de redes 

entomológicas manuais para coleta de abelhas e vespas localizadas em flor, em voo ou 

outras situações. Em cada ponto amostral, devem ser realizadas varreduras em 

caminhamento lento a procura das abelhas e vespas. 

 

Procedimentos Operacionais Específicos 

O monitoramento da fauna deverá ser realizado em três etapas:  

- Monitoramento prévio – duas campanhas, uma na estação seca e outra na 

chuvosa, durante a fase de implantação, mas antes do início das intervenções 

maiores;  

- Monitoramento durante a implantação – campanhas trimestrais após a 

realização das campanhas de monitoramento prévio durante todo o período de 

instalação do empreendimento para a amostragem da fauna terrestre e controle;  

- Monitoramento durante a operação – em campanhas trimestrais a partir do início 

da fase de operação da rodovia, por um período de cinco anos. Após o final do 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  379 

segundo ano de monitoramento durante a operação deverá ser realizada 

avaliação dos resultados obtidos que indicarão a necessidade e a periodicidade 

dos monitoramentos posteriores.  

Durante o monitoramento da fauna deverá ser priorizada a marcação e soltura 

de exemplares. Somente serão coletados espécimes em último caso, quando não for 

possível a identificação em campo, com o intuito de permitir a identificação taxonômica 

precisa e garantir a documentação científica do monitoramento. Os espécimes 

coletados serão eutanasiados (de acordo com a Resolução CFMV n° 714 de 2002) e 

devidamente preparados para posterior deposição em coleção zoológica. Os 

exemplares coletados serão destinados para tombamento em Coleções Científicas 

renomadas. 

 Fauna Terrestre 

Para a seleção dos grupos a serem monitorados sugere-se a elaboração de uma 

matriz de avaliação baseada em critérios biológicos e metodológicos (Tabela 72). A 

pontuação poderá ser arbitrária e empírica definida por uma equipe de profissionais 

com experiência em manejo de fauna, e também de modo a se adequar a metodologia 

estabelecida pelo programa RAPELD (Magnusson et al, 2005; Magnusson et al, 2013) 

e focar nas espécies mais propensas a sofrerem influência devido à supressão da 

vegetação e que possam vir a responder em um período relativamente curto de 

monitoramento. Assim, deve-se definir as características mais desejáveis das espécies 

a serem utilizadas como indicadores, a saber: alta sensibilidade à fragmentação, 

poucos deslocamentos diários, pequena área de vida e ciclo de vida de curto. 
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Tabela 72 - Sugestão de matriz de avaliação 

Critérios de relação 

positivia 

Classe Pontuação 

Sensibilidade às áreas 

abertas 

Alta 5 

 Média-alta 4 

 Média 3 

 Média-baixa 2 

 Baixa 1 

Mobilidade Alta 5 

 Média-alta 4 

 Média 3 

 Média-baixa 2 

 Baixa 1 

Área de vida Alta 5 

 Médio-alta 4 

 Média 3 

 Média-baixa 2 

 Baixa 1 

Longevidade/ciclo de 

vida 

Alta 5 

 Média-alta 4 

 Média 3 

 Média-baixa 2 

 baixa 1 

Fonte: Concresolo, 2014. 

 

De acordo com a matriz de avaliação sugerida os melhores grupos a serem 

utilizados como indicadores no monitoramento da fauna neste empreendimento seriam 

os com maior pontuação, como o exemplo mostrado na Tabela 73. 

 

 

 

 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  381 

Tabela 73 - Exemplo de matriz de avaliação para seleção de indicadores de monitoramento da fauna. 

       Critérios 
Grupos 

Anfíbios Répteis Roedores 

e 

Marsupiais 

Médios e 

grandes 

mamíferos 

Primatas Morcegos Aves de 

sub-

bosque 

Sensibilidade à 

fragmentação 

5 4 3 3 5 2 5 

Mobilidade 5 4 4 1 2 1 4 

Facilidade de 

registro 

5 3 1 1 1 4 4 

Longevidade/ciclo 

de vida 

5 3 4 1 2 2 4 

Área de vida 5 3 3 2 2 2 4 

Total 25 17 15 8 12 11 21 

Fonte: Concresolo, 2014. 

 

 Desenho Amostral 

Em 2007, com a publicação da Instrução Normativa 146 do IBAMA, foram 

estabelecidos critérios e padrões mais claros e rígidos para a execução dos trabalhos 

de levantamento e monitoramento de fauna no âmbito do licenciamento ambiental. 

Ainda em 2007, na busca pela padronização e estabelecimento de critérios de 

delineamento amostral e das técnicas de coleta, a DILIC/IBAMA passou a exigir que os 

planos de trabalho de levantamento e monitoramento de fauna e flora adotassem os 

protocolos RAPELD. 

A estratégia básica do RAPELD é de conciliar métodos de inventario rápido 

(Rapid Assessment Protocols - RAP), com possibilidades de compor estudos futuros de 

monitoramento (Pesquisa Ecológica de Longa Duração - PELD). Nesse contexto, 

conceitualmente cada sítio de coleta é composto por uma grade de 12 trilhas 

abrangendo 25 km² espaçadas a cada quilômetro, sendo 6 no sentido N-S e 6 no 

sentido L-O. Ao longo das trilhas, há 30 parcelas também espaçadas sistematicamente 

a cada quilômetro. 

Além das vantagens advindas da padronização, a organização modular desse 

protocolo que permite comparar resultados com amostragens menos intensivas foi uma 

das características relevantes para a motivação do IBAMA em adotá-lo como protocolo 

padrão dos levantamentos voltados para o licenciamento ambiental. 
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O PPBio recomenda que o menor módulo de amostragem tenha pelo menos 

uma dimensão da grade, que é de 5 km de comprimento, para possibilitar a 

amostragem de animais com grandes áreas de vida (FIGURA 207). 

 

 

Figura 207 - Esquema da grade de monitoramento. 
 Fonte: Ecology Brasil, 2011. 

 

O presente monitoramento propõe a instalação de módulos formados por uma 

trilha de 5 km de comprimento, nos remanescentes florestais paralelos à rodovia, ao 

longo da qual serão instaladas cinco parcelas de amostragem, com espaçamento de 

aproximadamente 1 km. Esta forma de amostragem pretende cobrir sistematicamente a 

maioria dos ambientes disponíveis na proporção de sua distribuição além de poder 

avaliar o padrão de área a ser diagnosticada. Para áreas de remanescentes que 

possuam extensões menores do que 5 km sugere-se que a instalação dos módulos 

seja executada com grades proporcionais ao tamanho da área. Os módulos deverão 

ser instalados na primeira campanha de campo, sendo os mesmos amostrados em 

todas as campanhas subsequentes. 

A descrição das metodologias específicas de amostragem com respectivos 

esforços amostrais a serem executados no monitoramento da fauna terrestre, incluindo 

o esforço despendido em cada uma das parcelas e ao longo das trilhas principais dos 

módulos, é apresentado separadamente para cada grupo taxonômico da fauna 

terrestre: 
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 Herpetofauna 

A ocorrência das espécies da herpetofauna deverá ser monitorada utilizando-se 

armadilhas de interceptação e queda (Pitfall traps) e busca ativa. 

Os espécimes capturados serão identificados, medidos, pesados, registrados e 

marcados com elastômeros (anfíbios) e marcação das escamas ventrais (serpentes). 

Após a marcação e os dados anotados em planilhas de campo os indivíduos serão 

soltos no mesmo local da captura. A localização geográfica de cada ponto de captura 

deverá ser registrada com o auxílio de aparelho GPS e descrita conforme os principais 

aspectos da fitofisionomia local, entre outros. Somente serão coletados espécimes em 

último caso, quando não for possível a identificação em campo. 

 

- Armadilhas de Interceptação e Queda (“Pitfall trap”) 

 

Este método consiste na instalação de recipientes (ex. baldes) enterrados de 

forma que a sua abertura permaneça no nível do solo, funcionando como armadilhas 

de queda (“pitfall trap”), interligados por cercas-guia (Corn, 1994). As cercas-guia 

consistem em lonas plásticas de 50 a 70 cm de altura e funcionam como barreiras 

físicas para direcionar os animais aos baldes onde estes ficam aprisionados. Em cada 

uma das parcelas, deverão ser instaladas duas baterias de baldes, em linha. Uma 

bateria será colocada ao longo da linha central da parcela, e a outra no final da parcela, 

em sentido ortogonal a mesma. Cada linha terá seis baldes de 60 l, e as amostragens 

serão realizadas durante seis dias consecutivos, totalizando um esforço amostral de 72 

baldes*noite por parcela e 360 por módulo, totalizando 1440 baldes*noite nos quatro 

módulos por campanha (FIGURAS 208 e FIGURA 209). 
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Figura 208 - Armadilha de Interceptação e 
Queda (pitfall) em padrão ‘Y’ 

Fonte: ALERCE, 2014. 

 

Figura 209 - Armadilha de Interceptação e 
Queda (pitfall) em linha reta 

Fonte: ALERCE, 2014. 

 

- Transectos de Amostragem Visual (Busca Ativa)  

 

A busca ativa será realizada ao longo do eixo principal da parcela 

acompanhando a isolinha altimétrica até uma distância de 20 metros para cada lado 

perpendicular a este eixo. Nesta área, serão registrados todos os indivíduos avistados 

ou ouvidos (no caso de anuros) durante o percurso, que terá duração de 45 minutos 

em cada período do dia (uma vez de dia e outra à noite), sendo repetido por quatro 

dias, totalizando um esforço de 6 horas de observação por parcela, 30 horas por 

módulo e 120 horas para o estudo. Os transectos serão percorridos visando 

principalmente o registro de anfíbios, através da visualização e coleta de adultos, 

imagos e girinos, observação de desovas e registro da vocalização dos machos em 

atividade reprodutiva, que se reúnem às margens de corpos d’água, vocalizando para 

atrair as fêmeas e anunciar seu território a outros machos. 

Nestes deslocamentos, espécimes serão procurados em locais potencialmente 

utilizados como abrigos (ex. buracos e frestas em acúmulos de pedras ou em troncos 

de árvores, sob troncos caídos, madeira empilhada, pedras, serrapilheira, dentro de 

cupinzeiros). Adicionalmente, será realizada a procura de evidências indiretas como 

peles, couros e cascos de animais, assim como a busca aural (busca pelo canto de 

anúncio dos anfíbios). Além disso, serão coletados girinos que por ventura sejam 

encontrados durante a procura ativa. Para realização de eventuais capturas e o 

manuseio de répteis serão utilizados ganchos, garrotes de borracha, laços, ou apenas 

luvas de raspa de couro. 
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Os transectos noturnos visam principalmente o registro de anfíbios, através da 

visualização e coleta de adultos, imagos e girinos, observação de desovas e registro da 

vocalização dos machos em atividade reprodutiva, que se reúnem às margens de 

corpos d’água vocalizando para atrair as fêmeas e anunciar seu território a outros 

machos (Eterovick e Sazima, 2004). Os trabalhos durante o período noturno serão 

executados com o auxílio de lanterna de mão de luz branca. 

 

 Mastofauna 

O monitoramento da mastofauna incluirá o estudo de pequenos mamíferos não 

voadores e mamíferos de médio e grande porte, sendo que metodologias específicas 

serão utilizadas para cada grupo monitorado, conforme descrito a seguir. 

 

 Pequenos Mamíferos Não-Voadores (Roedores e Marsupiais) 

 

O monitoramento da fauna de pequenos mamíferos não voadores será realizado 

através da utilização de armadilhas de captura viva, tipo Sherman e Tomahawk, e 

armadilhas de interceptação e queda (pitfall trap). 

Cada indivíduo capturado será marcado com brincos metálicos e serão soltos no 

local de coleta após a sexagem, tomada de dados reprodutivos, biométricos e 

verificação do seu estado geral de integridade física. Somente serão coletados 

espécimes em último caso, quando não for possível a identificação em campo. 

 

- Armadilhas de Captura Viva 

 

As armadilhas de captura viva serão armadas em transectos, um em cada 

parcela de 250 m. Cada transecto será composto por 10 estações de captura, distantes 

20 metros entre si. Em cada estação, serão dispostas duas armadilhas de captura viva, 

uma no solo (tipo Tomahawk, Figura 210) e outra no estrato arbóreo (tipo Sherman, 

Figura 211) em diferentes alturas. Este procedimento tem como objetivo amostrar 

espécies terrícolas, escansoriais (que se deslocam no solo e na vegetação) e 

arborícolas. Em pontos nos quais não for identificada vegetação de sub-bosque 

adequada à instalação de armadilhas, as duas unidades serão dispostas no solo. As 
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armadilhas serão verificadas todos os dias pela manhã e iscadas novamente sempre 

que necessário. As amostragens serão realizadas durante seis dias consecutivos, 

totalizando 120 armadilhas-noite por parcela, 600 por módulo e 2400 por campanha. 

 

 
Figura 210 - Armadilha tipo Tomahawk. 

Fonte: Ecology Brasil, 2011. 

 

 
Figura 211 - Armadilha tipo Sherman. 

Fonte: Ecology Brasil, 2011. 
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- Armadilhas de Interceptação e Queda (Pitfall traps) 

As armadilhas de interceptação e queda (“pitfall trap”) serão as mesmas 

utilizadas para a herpetofauna, com o mesmo esforço e número de dias de 

amostragem descritos na “Herpetofauna - Armadilhas de Interceptação e Queda 

(“Pitfall trap”)”, deste documento. Sendo assim, conforme descrito anteriormente, o 

esforço amostral será de 72 baldes*noite por parcela e 360 por módulo, totalizando 

1440 baldes*noite nos quatro módulos por campanha. 

 

 Mamíferos de Médio e Grande Porte 

 

O monitoramento de mamíferos de médio e grande porte será realizado através 

de censos e da utilização de armadilhas fotográficas, conforme descrito a seguir. 

 

- Censo 

O censo será realizado percorrendo o transecto de 5 km de cada módulo. Os 

transectos serão percorridos diariamente a uma velocidade média de 2 km/h, sendo 

uma vez pela manhã e outra no período noturno, no período de seis dias consecutivos. 

Durante o censo, se o observador detectar possíveis trilheiros dentro do seu raio de 

visão, ele pode sair da trilha principal e depois retornar ao mesmo ponto. 

Para cada registro, serão anotados a espécie, o número de indivíduos, a hora e 

o local da observação (georreferenciado). As pegadas ocasionalmente encontradas 

serão identificadas de acordo com Becker e Dalponte (1999) e Borges e Tomás (2004). 

Suas medidas (comprimento, largura da pegada e distância entre passadas) serão 

tomadas com paquímetro e registradas na planilha de campo com outras informações 

como local (georreferenciado), hora e substrato. As pegadas encontradas em bom 

estado serão fotografadas. 

 

- Armadilha Fotográfica 

 

Em cada módulo serão colocadas cinco armadilhas fotográficas no total (Figura 

212), sendo uma armadilha colocada em cada um dos cinco pontos de inserção da 

trilha com as parcelas (a cada 1 km). O local de instalação das armadilhas será 
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definido em campo, dentro de um raio de 50 m dos pontos de inserção, em locais com 

características propícias para amostragem de médios e grandes mamíferos, isto é, 

trilheiros, trilhas ou estradas, barreiros, fontes de água, etc. 

As armadilhas permanecerão ativas durante seis dias consecutivos, totalizando 

um esforço amostral de 60 câmeras*noites por módulo e 240 nos quatro módulos por 

campanha. 

 

Figura 212 - Armadilha fotográfica. 
Fonte: Tumblr, 2014. 

 

 Avifauna 

 

A ocorrência das espécies da avifauna será monitorada utilizando-se o Índice 

Pontual de Abundância (IPA), o Censo por Transecto de Varredura e a Captura com 

redes de neblina. 

Os exemplares capturados serão identificados, fotografados e liberados no 

mesmo local da captura logo após ser realizada a marcação e anotações dos dados. 

No momento de captura, serão registrados dados biométricos (comprimento do bico, 

asa, tarso e cauda), peso, sexo, mudas e outros dados para avaliar o estado geral da 
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ave e quantificar parâmetros biológicos e ecológicos. Para a marcação da avifauna 

serão utilizadas anilhas metálicas. 



- IPA (Índice Pontual de Abundância) 

 

O IPA será realizado em três pontos de amostragem por parcela, localizados até 

250 m no entorno de cada parcela, por três dias a fim de maximizar a detecção de 

espécies em cada unidade amostral. Em cada ponto, todos os indivíduos de cada 

espécie de ave avistada, ou detectada pela vocalização, serão registrados em 

intervalos de 10 minutos (Figura 213), totalizando um esforço de 1,5 horas por parcela, 

7,5 horas por módulo e 30 horas por campanha. 

 

Figura 213 - Método de observação direta (IPA). 
Fonte: Ecology Brasil, 2014. 

 

- Censo por Transecto de Varredura 

O censo será realizado na trilha principal de 5 km de cada módulo de 

amostragem. A amostragem será feita durante três dias. O censo por transecto de 

varredura terá finalidade de complementação qualitativa aos dados obtidos pelas 

técnicas de IPA e captura com redes de neblina. O esforço total será de 15 km por 

módulo e de 60 km por campanha. 



- Captura com Redes de Neblina 

Em cada parcela, serão utilizadas 12 redes de neblina (12 m de comprimento, 

2,5 m de largura e malha de 3,6 mm). Estes três pontos estarão localizados num raio 

de 100 m da parcela, preferencialmente seguindo o mesmo nível da isolinha que 

caracteriza a parcela. As redes serão armadas durante três dias em cada parcela, e 
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permanecerão abertas por 6 horas em cada dia, sendo revisadas a cada 40 minutos. O 

esforço total será de 216 horas*rede por parcela, 1080 por módulo e 4320 horas*rede 

por campanha. 

 

 Mamíferos Aquáticos 

 

- Desenho Amostral 

Para o monitoramento dos mamíferos aquáticos, serão coletados dados sobre a 

presença, abundância, dieta e utilização de habitats por estes animais trechos divididos 

de acordo com o comprimento do corpo hídrico no interior da AID. 

Antes do início das obras serão realizadas duas campanhas de campo, uma no 

período chuvoso e uma no período seco. As demais campanhas serão trimestrais se 

estendendo durante todo o período das obras, e pelos primeiros cinco anos após o 

início da operação da rodovia. Ao final do segundo ano de monitoramento durante a 

operação será realizada avaliação dos resultados obtidos que indicarão a necessidade 

e a periodicidade dos monitoramentos posteriores. As campanhas terão duração de 

oito dias de campo, este tempo poderá variar conforme as condições climáticas e 

particularidade de cada campanha. 

 A escolha dos locais para instalação das camera traps, por depender da 

identificação de tocas, também será diferente em cada campanha. 

Vale ressaltar que, em geral, durante o período de cheias é bastante complicado 

realizar avistagens de mamíferos aquáticos, bem como encontrar seus vestígios, de 

forma que após a obtenção de resultados referentes a campanhas realizadas durante o 

período de cheias poderá ser avaliada a real necessidade de manutenção do 

monitoramento de mamíferos aquáticos neste período. 

 

Métodos de Amostragem 

 

- Transectos lineares 

 

Na tentativa de avistar indivíduos para estimativa populacional, será utilizado o 

método de transectos lineares de banda (Martin e Silva, 2004). Para tal será utilizado 
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bote inflável, a uma velocidade de aproximadamente 8 km/h, com dois técnicos 

embarcados, um em cada lado do bote. 

No caso de avistagem dos animais, serão feitas anotações da localidade, 

número de indivíduos e atividade do animal durante a avistagem (nadando, se 

alimentando, etc). Estes eventos serão ainda filmados para posterior conferência e 

obtenção de demais informações. 

 

- Vistoria de margens 

 

Esta técnica se fundamenta na busca por vestígios das espécies nas margens 

dos corpos d’água estudados (Jenkins e Burrows, 1980; Macdonald et al., 1985; 

Newman e Griffin, 1994; Waldemarin e Colares, 2000; Reuther, 2000; Reuther e Dolev, 

2000; Waldemarin, 2004). 

Nesta metodologia, durante o percurso realizado ao longo das margens, são 

registradas com o auxílio de aparelho GPS as coordenadas geográficas de todos os 

pontos identificados como em uso pelas espécies, assim como a margem em que se 

encontram (direita ou esquerda) e condições gerais dos vestígios. 

 

- Hábito alimentar 

 

As amostras de fezes de mamíferos semiaquáticos encontradas serão coletadas 

e acondicionadas em sacos plásticos com suas respectivas identificações e pontos de 

coleta anotados. Em laboratório, as amostras serão lavadas em água corrente sobre 

peneira de 1 mm de malha e postas para secar (Muanis, 2004). Após secas, serão 

triadas para identificação dos itens alimentares presentes. 

 

 Implementação 

 

Para implementação do Programa de Monitoramento da Fauna será necessário 

um Coordenador Geral e um Coordenador de Campo, ambos com experiência na 

implantação de Programa de Monitoramento da Fauna, os quais serão auxiliados por 

ao menos um assistente e um motorista. A equipe técnica necessária para a execução 
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do programa inclui os especialistas listados a seguir, biólogos, estagiários, e 

motoristas. 

Dentre os técnicos especialistas, os quais serão os responsáveis técnicos pela 

execução de atividades específias do Programa, serão necessários, no mínimo: 1 

herpetólogo, 1 ornitólogo, 1 mastozoólogo especialista em pequenos mamíferos não 

voadores, 1 especialista em lontras e ariranhas. 

Vale ressaltar que o número de especialistas para o monitoramento da fauna 

terrestre dependerá da forma como cada campanha de monitoramento será realizada. 

 

 Localização dos Pontos Sugeridos para o monitoramento da fauna. 

 

A seguir estão listadas as coordenadas geográficas das áreas sugeridas para o 

monitoramento da fauna. Vale ressaltar que trata-se apenas uma sugestão, cabendo à 

equipe responsável pelo programa de monitoramento avaliar as melhores áreas para 

execução do mesmo. 

 Coordenadas UTM: Município de São Mateus do Sul 

560618.60 E; 7139409.41 S a 560605.15 E; 7139059.47 S 

560500.22 E; 7139915.03 S a 559977.16 E; 7140204.45 S 

559202.45 E; 7142935.58 S a 559032.99 E; 7143093.00 S 

558416.65 E; 7143790.33 S a 557810.33 E; 7144898.68 S 

557627.61 E; 7144518.47 S a 556711.00 E; 7148060.16 S 

556904.71 E; 7147831.43 S a 555761.01 E; 7147699.62 S 

555662.35 E; 7147759.50 S a 555123.06 E; 7148251.88 S 

554975.18 E; 7148408.60 S a 554155.47 E; 7149254.49 S 

553366.71 E; 7149878.32 S a 552631.81 E; 7150829.11 S 

553213.02 E; 7150056.00 S a 550820.39 E; 7153197.70 S 

 

 Coordenadas UTM: Município de Rebouças 

550771.73 E; 7153282.73 S a 548308.44 E; 7155791.10 S 

546983.97 E; 7156551.45 S a 547247.44 E; 7156373.15 S 

545003.68 E; 7158193.03 S a 544725.09 E; 7159196.28 S 

540714.74 E; 7166837.63 S; a 540029.48 E; 7167948.73 S 

538769.56 E; 7169722.98 S a 538202.48 E; 7169999.53 S 
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537696.91 E; 7170270.92 S a 537138.31 E; 7170375.82 S 

 

 Coordenadas UTM: Município de Irati 

536867.48 E; 7172946.65 S a 536704.11 E; 7173250.92 S 

536601.83 E; 7173450.88 S a 536040.23 E; 7174352.04 S 

 

 Metas 

Esse plano tem como meta buscar o entendimento das possíveis alterações 

causadas pela execução das obras para os grupos faunísticos presentes na região 

como mastofauna, avifauna, herpetofauna, entomofauna e quiropterofauna. 

 

Responsabilidade 

Deverão ser contratados profissionais especializados, sob supervisão do DER, 

para a execução do monitoramento e para a operação e manutenção dos sistemas de 

controle. Os profissionais deverão ser capacitados e com responsabilidade técnica 

junto aos órgãos técnicos competentes. 

 

Fase de Implantação 

A execução deste programa deverá abranger a fase de construção da obra, 

devendo ser implantado antes do início das intervenções maiores, e, deverá ser 

executado também na fase de operação, com a conotação de conservação e 

monitoramento. 

 

9.2.10 PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA QUANTO AO RISCO DE ATROPELAMENTOS. 

 

Justificativas e Objetivos 

O impacto da perda de indivíduos da fauna por atropelamento em rodovias pode 

ser grave quando atinge espécies que existem em baixas densidades e ameaçadas de 

extinção (SCHONEWALD-COX & BUECHNER, 1992; PRADA, 2004) e as que 

possuem área de vida relativamente grande e taxas reprodutivas baixas como 

carnívoros (PRADA, 2004).  

Apesar de corriqueiros, os atropelamentos de fauna em rodovia podem interferir 

na biodiversidade local. A pavimentação e o decorrente aumento de velocidade podem 
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favorecer as ocorrências e aumentar significativamente tais atropelamentos. Por outro 

lado podem colocar em risco a segurança dos usuários da rodovia, uma vez que 

confrontos de veículos pequenos com animais podem gerar perda de direção ou 

mesmo freadas bruscas determinando vários tipos de acidentes rodoviários. A redução 

dos atropelamentos na Rodovia PR-364, além de contribuir para a conservação da 

fauna local, poderá contribuir para a segurança do tráfego na região. 

Este problema motiva o estabelecimento de medidas mitigadoras e programas 

ambientais do impacto aqui descrito, com os seguintes objetivos: 

 Reduzir ou evitar o atropelamento de animais silvestres e domésticos 

presentes na Rodovia PR-364; 

 Determinar técnicas e procedimentos que diminuam as ocorrências de 

atropelamentos; 

 Avaliar e mapear as áreas de maior probabilidade destas ocorrências; 

 Avaliar os quantitativos destas ocorrências durante a operação da 

rodovia; 

 Evitar acidentes com veículos automotivos no trecho, decorrentes de tais 

atropelamentos. 

 Para atingir tais objetivos destaca-se a construção de passagens para a fauna 

sob o leito da rodovia, bem como a construção de cercas de proteção, com o objetivo 

de estabelecer as características e as instalações mínimas a serem construídas para 

propiciar a passagem da fauna sob o leito da rodovia, permitindo o fluxo de indivíduos e 

de grupos de indivíduos minimizando o efeito barreira e o eventual atropelamento de 

animais. 

As passagens de fauna devem ser implantadas nos trechos em que áreas de 

vegetação nativa são cortadas pela rodovia. As passagens deverão sofrer manutenção 

regular a fim de assegurar sua permanente desobstrução.  

A experiência mostra que poucos animais maiores se dispõem a passar por um 

túnel de 1,5m de diâmetro (com certeza nenhuma ave), fazendo com que se prevejam 

exclusivamente passagens retangulares, em tudo semelhantes a bueiros celulares. 

As estruturas de passagem ou travessia da fauna sob o leito da rodovia devem 

ser instaladas nas áreas em que há cobertura florestal em ambos os lados do traçado 

da rodovia. Considerando que a fauna associada ao interior do ambiente florestado é 
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justamente aquela com menor propensão a transpor áreas abertas e a menos 

adaptada a orientar-se fora da sombra protetora dos remanescentes.  

Para tanto, os pontos de travessia da fauna que receberão passagens inferiores 

para fauna e que formarão este programa devem ser selecionados observando os 

seguintes critérios:  

 Priorizar trechos nos quais a rodovia corta remanescentes florestais e 

cujas parcelas (fragmentos) permanecerão em ambos os lados;  

 Dotar de passagens inferiores de fauna todos os fragmentos cujo 

tamanho de área da mancha florestal a ser transposta for 

consideravelmente grande;  

 Continuidade do fragmento florestal para além da Área de Influência 

Direta (AID - em geral 5 km para qualquer lado da rodovia), o que torna o 

ponto selecionado uma área esperada de travessia da fauna proveniente 

de áreas mais distantes;  

 Proximidade com cursos d’água, por formarem locais de dessedentação 

da fauna;  

 Melhor qualidade estrutural do estrato arbóreo da vegetação existente em 

torno da faixa de domínio.  

A importância regional do remanescente florestal também deve ser considerada. 

Devem ser priorizados ambientes testemunhos de formações vegetais atualmente 

rarefeitas, localizados em região cuja matriz está muito descaracterizada.  

Os pontos devem ser selecionados por intermédio de consulta e análise a 

imagens de satélite e bases cartográficas digitais recentes. Os dados oriundos desta 

análise cartográfica devem ser cruzados com as informações derivadas das atividades 

realizadas em campo ao longo do traçado da rodovia, em inspeção especificamente 

dirigida para a seleção de locais favoráveis para a implantação de passagens inferiores 

de fauna. 

 

Alvo – Grupo de Animais 

São alvos deste programa os mamíferos, répteis e anfíbios provenientes dos 

remanescentes florestais existentes na AID do projeto, bem como os animais 

domésticos. 
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Procedimentos para Manejo da Fauna 

De acordo com o Programa Estadual de Manejo de Fauna Silvestre (IAP, 2003), 

animais encontrados atropelados em estradas ou rodovias deverão ser coletados, 

sempre que possível, e anotado em ficha padrão dados referentes à espécie, local do 

atropelamento, data da coleta, tipo de ambiente existente ao longo da estrada e estado 

de conservação da carcaça. Mesmo que não haja a coleta do material, a ficha de 

registro de dados deverá ser sempre preenchida. 

A carcaça coletada deverá ser acondicionada em sacos de lixo e, 

posteriormente, colocada em freezer ou congelador comuns (dependendo do tamanho 

do animal) para melhor conservação do material. Durante a coleta o fiscal ou técnico 

responsável pelo programa deve utilizar luvas para manuseio mais seguro da carcaça. 

Nos casos onde a coleta da carcaça for impossível, devido ao seu estado de 

deterioração, pelos, unhas ou o crânio, deverão ser coletados. Este material deverá ser 

encaminhado a instituições de pesquisa ou a museus, juntamente com uma notificação 

do depósito. Em casos de dúvida o Departamento de Biodiversidade do Instituto 

Ambiental do Paraná deverá ser consultado. 

Quanto à ficha de dados sobre o atropelamento, uma cópia deverá ser 

encaminhada ao Departamento de Biodiversidade do Instituto Ambiental do Paraná 

para montagem de um banco de dados específico sobre casos de atropelamento de 

animais silvestres em estradas e rodovias. 

 De acordo com informações fornecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná, os 

procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, 

salvamento, resgate e destinação) devem ser guiados pela Instrução Normativa nº 

146/2007 do IBAMA e devem ser seguidos tanto para animais silvestres como para 

animais domésticos e de criação, independente do porte do animal.  

Além da Instrução Normativa nº 146/2007 do IBAMA, considerando o disposto 

na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, Art. 7º, onde está 

previsto que "Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível 

de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores", cabendo assim aos 

órgãos licenciadores a atribuição de emitir as licenças para captura, coleta e transporte 

de animais silvestres, ictiofauna e demais organismos aquáticos dentro dos processos 

de licenciamento nas esferas correspondentes, há a Portaria IAP nº97/2012, a qual 

dispõe sobre o conceito, documentação necessária e instrução para procedimentos 

administrativos de Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna em processos de 
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Licenciamento Ambiental e considera manejo da fauna, entre outros, o salvamento, 

resgate, transporte e destinação de fauna (Art. 2º, inciso III). De acordo com o Art. 8º 

não é necessário autorização para captura, coleta e transporte de fauna no âmbito do 

licenciamento ambiental de empreendimentos para os procedimentos de estudos de 

fauna realizados somente por meio de observação direta, registro fotográfico e/ou 

gravação de som. Esta Portaria apresenta em seu Anexo I as diretrizes para 

elaboração e apresentação de plano de trabalho de estudo da fauna, os quais deverão 

ser elaborados por técnico habilitado, acompanhados da respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica-ART. No Anexo II da mesma portaria estão descritas as 

diretrizes para a elaboração do plano de resgate da fauna e no item 2.4 deste mesmo 

anexo tem-se que o resgate de fauna deve maximizar a sobrevivência dos animais, 

devendo constar no Plano de Resgate de Fauna que os responsáveis pelo resgate nas 

frentes de trabalho terão autonomia, em qualquer momento, para reduzir o ritmo de 

supressão vegetal. Da mesma forma, deve estar claro que não é possível instalar 

qualquer frente de supressão vegetal ou limpeza do terreno sem a presença das 

equipes de resgate de fauna. De acordo com o descrito no item 2.7 do Anexo II da 

Portaria nº 97/2012 a supressão da vegetação deverá ocorrer de forma a direcionar o 

deslocamento e afugentamento da fauna para áreas seguras e favorecer a fuga 

espontânea dos animais, reduzindo a necessidade de resgate e manipulação de 

espécimes. A velocidade da supressão deve ser controlada a fim de que os animais 

tenham tempo suficiente para se deslocar dentro das áreas que estarão sendo 

manejadas. No Anexo III, estão dispostas as diretrizes para a apresentação do 

programa de monitoramento da fauna, elaborado pelo técnico responsável por este 

programa, acompanhado da respectiva ART. Nos três anexos, no item “documentação” 

exige-se por parte do IAP que seja apresentada a Carta de Aceite da instituição onde o 

material biológico, porventura coletado, será depositado. O material biológico pode 

estar vivo ou morto. 

Sugere-se uma parceria entre o empreendedor e universidades estaduais e/ou 

federais para a doação de carcaças para estudos, como é o caso da Universidade de 

São Paulo (USP), a qual vinha se mantendo com doações de animais mortos vindos de 

zoológicos do Estado de São Paulo e atualmente possui parceria com a autopista 

Régis Bittencourt, com o objetivo de ampliar a coleção do museu com os bichos que 

antes ficavam jogados na rodovia (JORNAL DA GAZETA, 2014)  
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Metas  

Diminuição significativa de atropelamentos de animais silvestres e domésticos 

de médio a grande porte durante a operação da PR-364. 

Incentivar o envolvimento com o DER-PR no que diz respeito à determinação do 

tipo de sinalização e outros equipamentos voltados para a prevenção de 

atropelamentos na Rodovia PR-364. 

 

Responsabilidade 

Deverão ser contratados profissionais especializados, sob supervisão do DER, 

para a execução do monitoramento dos sistemas proopostos. Os profissionais deverão 

ser capacitados e com responsabilidade técnica junto aos órgãos técnicos 

competentes. 

 

Fase de Implantação 

O monitoramento da fauna atropelada, viva ou morta, bem como o socorro e a 

captura devem ocorrer durante a implantação e operação da rodovia. 

A instalação das placas e/ou lombadas eletrônicas deverá ser realizada 

imediatamente após o término da pavimentação da rodovia e antes de sua liberação 

para o tráfego. 

 

9.2.11 PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA ORIUNDA DOS FAXINAIS. 

 

Justificativas e Objetivos 

A presença de áreas de Faxinais na AID do empreendimento traz benefícios ao 

meio ambiente, já que é uma área considerada de desenvolvimento sustentável e 

proteção ambiental. No entanto, a presença de animais soltos na pista aumenta o risco 

de acidentes, sobretudo de atropelamentos, o que, além de levar o animal à morte, 

pode causar danos aos veículos e a morte de motoristas e passageiros. Tendo em 

vista o descrito anteriormente, este programa possui os seguintes objetivos: 

 Reduzir ou evitar o atropelamento de animais de criação e domésticos 

oriundos do faxinal presente na AID do projeto; 

  Determinar técnicas e procedimentos que diminuam as ocorrências de 

atropelamentos destes animais 
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 Avaliar e mapear as áreas de maior probabilidade destas ocorrências; 

 Avaliar os quantitativos destas ocorrências durante a operação da 

rodovia; 

 Evitar acidentes com veículos automotivos no trecho onde há o faxinal, 

decorrentes de tais atropelamentos. 

Alvo 

São alvos deste programa os animais de criação e domésticos oriundos dos 

faxinais, seus proprietários e os usuários da rodovia. 

 

Procedimentos Operacionais 

Este programa propõe alguns procedimentos com o intuito de evitar acidentes 

com animais de criação e domésticos na PR-364: 

- Identificar as áreas de Faxinais, bem como sua abrangência; 

 Efetuar campanhas educativas com os proprietários dos animais, 

buscando conscientizá-los de que os responsáveis pelos animais soltos 

na pista e por prováveis acidentes são eles, e ainda que os mesmos 

responderão judicialmente por possíveis acidentes e mortes causados por 

animais oriundos dos faxinais presentes na faixa de domínio; 

 Incentivar a construção de cercas que impeçam a passagem de animais, 

mesmo os de pequeno porte, como aves e cães; 

 Realizar o salvamento de animais; 

 Monitorar o atropelamento de animais de criação e domésticos; 

 Monitorar acidentes, inclusive graves e fatais, causados pela presença de 

animais de criação na pista; 

 Identificar pontos de maior incidência de atropelamentos e indicar locais 

para instalação de equipamentos redutores de velocidade, sinalização e 

medidas preventivas; 

 Avaliar as medidas adotadas para prevenção de atropelamentos e 

mortalidade de animais. 

A área de faxinal identificada no trecho da rodovia encontra-se ilustrada na 

Figura 214. 
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Figura 214 - Estimativa do perímetro do Faxinal Paiol Grande - São Mateus do Sul. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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Metas 

Diminuição significativa de atropelamentos de animais de criação e domésticos 

oriundos dos faxinais durante a implantação e operação da PR-364. 

Incentivar o envolvimento com o DER-PR no que diz respeito à determinação do 

tipo de sinalização e outros equipamentos voltados para a prevenção de 

atropelamentos na Rodovia PR-364. 

 

Responsabilidade 

Deverão ser contratados profissionais especializados, sob supervisão do DER, 

para a execução das campanhas educativas e do monitoramento e para a operação e 

manutenção dos sistemas de controle. Os profissionais deverão ser capacitados e com 

responsabilidade técnica junto aos órgãos técnicos competentes. Além dos 

profissionais, a comunidade atingida também será responsável pela execução das 

medidas preventivas propostas pelos educadores. 

 

 Fase de implantação 

As atividades de educação e conscientização dos proprietários, bem como o 

monitoramento dos acidentes com estes animais deverão iniciar na fase de 

implantação das obras e permanecer na fase de operação. 

 

9.2.12 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

Justificativas e Objetivos 

As ações da fase de construção determinarão a necessidade da existência deste 

programa na medida em que ocorrerão a demarcação e limpeza da faixa de domínio, a 

exploração de jazida e locais de empréstimo e bota-fora, a implantação de canteiros, 

alojamentos, terraplenagem e movimentação de terras. Estas atividades 

potencialmente geradoras de impactos vinculados à degradação de áreas naturais 

deverão ser compensadas e/ou mitigadas através de procedimentos de recuperação.  

O objetivo deste programa consiste em recuperar as áreas degradadas e 

passivos ambientais gerados em função das obras de pavimentação da PR-364, 

incluindo as áreas exploradas como caixas de empréstimo e jazidas, a instalação das 

frentes de obra das unidades industriais de britagem e processamento de asfalto e 
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concreto e a deposição de material de bota-fora. Também são objetivos deste 

programa: 

 Restabelecer a relação solo/água/planta nas áreas atingidas pelo 

empreendimento; 

 Recompor equilíbrio em zonas porventura desestabilizadas; 

 Controlar os processos erosivos e minimizar o fornecimento de 

sedimentos e a degradação ambiental; 

 Contribuir para a reconstituição da vegetação; 

 Recompor a paisagem; 

 Recuperar a estabilidade dos terrenos; 

 Implantar a cobertura vegetal; 

 Manter e monitorar as áreas recuperadas; 

 Recuperar passivos ambientais oriundos das obras. 

Alvo 

O público-alvo deste programa compreende a população de entorno e todas as 

pessoas envolvidas na implantação e operação da rodovia e das áreas limítrofes. 

 

Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos a serem adotados para a execução deste programa são: 

 Delimitação das áreas a serem recuperadas; cabe salientar que tais áreas 

efetivamente integram os passivos ambientais mais frequentes em obras 

rodoviárias; 

 Elaboração dos Projetos de Recuperação de áreas Degradadas 

(recuperação topográfica, revegetação, estabilidade de taludes e cortes, 

matas ciliares, etc.) 

 Remoção e armazenamento, de forma adequada, do material vegetal e 

das camadas superficiais do solo, para futuro aproveitamento, na 

recomposição do terreno. A remoção da camada orgânica será feita por 

processo mecânico, evitando-se a mistura dos horizontes do solo, e 

estocado em cordões ou leiras, com altura inferior a 1,50 m ou em pilhas 

individuais de até 8m3, também com altura inferior a 1,50 m; o local de 

estocagem deve ser plano, protegido da ação direta das chuvas e da 

erosão, evitando-se sua compactação durante o armazenamento; 
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 Material de bota-fora ou estéril deverá ser colocado de forma a seguir a 

topografia original do local. Depois disso, será depositado o solo fértil, 

previamente armazenado, em camadas de 20 cm, sobre toda a área e, a 

seguir, deverá ser feita a gradagem do terreno com equipamento 

adequado; 

 Recuperação dos locais degradados utilizando as camadas de solo 

orgânico armazenadas, de forma mais próxima possível à original e 

 Replantio das áreas utilizando-se espécies nativas. 

 Cadastro das áreas recuperadas como forma de relacioná-las a 

recuperação de passivos. 

Meta  

A meta do programa visa à recomposição do cenário primitivo e/ou anterior a 

modificação (passivo ambiental) fornecendo capacidade e estruturação edáfica e de 

reestruturação de relevo que favoreçam desenvolvimento vegetal, restabelecendo a 

relação solo-água-planta e a estabilidade futura para os terrenos, considerando: 

 Recuperação de áreas de empréstimos e bota-foras; 

 Restabelecimento de áreas erodidas ou de escorregamentos naturais 

próximos á Rodovia; 

 Retirada de sedimentos acumulados em drenagens naturais e artificiais 

após os períodos de intensa pluviosidade. 

 

Responsabilidade 

As atividades de controle, monitoramento e fiscalização da execução dos 

serviços de recuperação de áreas degradadas e passivos ambientais, durante a fase 

de construção serão desenvolvidas sob supervisão do DER e responsabilidade 

executiva das empreiteiras. 

 

Fase de Implantação 

O início do programa deve ser concomitante à evolução das obras e finalização 

dos subtrechos sendo que sua execução será progressiva na medida em que 

apareçam áreas degradadas ou passivos a serem recuperados 

Os plantios de espécies vegetais deverão ser finalizados antes do final da obra, 

portanto devem ser iniciados e evoluir progressivamente com a mesma. O programa irá 
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prolongar-se durante três anos, na qual se inclui o monitoramento, a efetivação de 

tratos culturais, a reposição das perdas e avaliação do desenvolvimento da vegetação 

implantada. 

O monitoramento deve ser executado até que as áreas reflorestadas estejam em 

bom nível de desenvolvimento com um prazo estimado em até cinco anos, após a 

conclusão das obras. 

 

Diretrizes para a recuperação da vegetação de áreas 

 

As obras de apoio para a construção de uma rodovia, apesar de apresentarem 

uma abrangência espacial relativamente restrita, via de regra determinam impactos 

significativos sobre o solo e a cobertura vegetal da área dos canteiros de obras e 

adjacências, jazidas e áreas de bota-fora. Os principais impactos estão relacionados à 

degradação do solo e supressão de vegetação, como por exemplo, o decapeamento e 

o desmatamento. 

Estes locais compõem uma infraestrutura temporária na fase de implantação do 

empreendimento, apesar disso, tais obras requerem a elaboração de um programa de 

intervenção específico, no qual, deverão ser empregadas práticas de recuperação, 

conservação, e se possível, a restauração dos sítios degradados. Com isto, além de 

viabilizar a atenuação de impactos sobre os recursos naturais, serão valorizados os 

aspectos paisagísticos da região de entorno do empreendimento. Desse modo, este 

programa tem por objetivo propor medidas preventivas a fim de reduzir o nível de 

degradação dos recursos do solo e cobertura vegetal e, medidas corretivas para 

reintegrar as áreas degradadas à paisagem típica da região, através da recuperação do 

solo e paisagismo. 

 

Procedimentos 

 

A reintegração na paisagem regional da área impactada, assim como dos locais 

degradados pelas obras de pavimentação da PR-364, deverá obedecer, no mínimo, 

aos procedimentos operacionais básicos a seguir expostos: 

 Recondicionamento Topográfico 
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Este procedimento incidirá sobre as áreas onde houver a retirada de materiais 

terrosos e/ou rochosos, bem como naquelas em que os mesmos serão depositados, 

isto é, onde as características topográficas locais sofram modificações. 

 Recomposição do Solo 

O procedimento em questão promoverá a proteção e recomposição dos 

horizontes superficiais do solo nos locais onde ele for removido ou degradado. 

A recomposição do solo inclui a correção da fertilidade, haja vista que os 

materiais oriundos de áreas degradadas, rejeitos, entre outros, são quase sempre 

desprovidos de nutrientes adequados ao crescimento das plantas. 

 Sistema de Drenagem 

Este sistema tem por finalidade proteger o solo contra a erosão hídrica, 

ocasionada pelas águas pluviais através do escoamento superficial, incidindo sobre 

terrenos desnudos, tanto na fase de construção do empreendimento quanto sobre 

áreas recuperadas, e após o término da obra. 

As obras de drenagem são implantadas desde o início da construção da rodovia, 

no entorno das áreas a serem recuperadas, com a construção de calhas, descidas 

d’água, bueiros, entre outros, conforme a necessidade e características de cada 

projeto. 

 Recomposição da Cobertura Vegetal 

A recuperação da cobertura vegetal das áreas impactadas pela ampliação da 

rodovia, além da função de promover a reintegração destas áreas à paisagem regional, 

restabelece condições para o desenvolvimento de uma biota que participe e auxilie no 

processo de recuperação. 

Esta fase do programa propicia o retorno e manutenção da fauna silvestre da 

região onde está inserido o empreendimento. Deve-se utilizar preferencialmente a 

vegetação original, o que pode ser conseguido pela retirada prévia no início da 

implantação, de espécies nativas (incluindo o solo). Outro aspecto importante é a 

redução do impacto visual provocado pela implantação do empreendimento, através da 

restituição da cobertura vegetal, propiciando desta forma, a utilização futura destas 

áreas para outras atividades socioambientais. 

Alguns procedimentos são indicados para a adequada recomposição da 

cobertura vegetal, tais como: 
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 Reposição da camada superficial original do solo; 

 Subsolagem da nova superfície; 

 Semeadura direta de espécies arbóreas e arbustivas nativas. 

 Diretrizes para a recuperação vegetacional em áreas extensas 

Implantação de reflorestamento com espécies florestais nativas e recuperação 

de corredores ecológicos. Em escala local os corredores florestais irão ligar pelo menos 

dois fragmentos de floresta que estiveram anteriormente ligados e irão conectar áreas 

ripárias próximas. O reflorestamento, portanto, deverá ser realizado próximo aos cursos 

de água (mata ciliar) e próximo aos remanescentes florestais. Tais medidas irão 

proporcionar uma diminuição na subdivisão e redução das populações, aumento no 

habitat de utilização da fauna, aumento nas taxas de deslocamentos dos animais e 

melhoramento genético através de cruzamentos entre populações. 

 

9.2.13 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTO 

Para o programa de monitoramento do empreendimento deverão ser elaborados 

relatórios trimestrais sobre o desenvolvimento da obra e a realização das ações 

propostas como condicionantes do Licenciamento Ambiental (EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº 55-2011 – DER/DT). Ainda de acordo com o Edital citado, 

deverão ser apresentados nos relatórios estudos atuais da qualidade ambiental (DBO, 

DQO, pH, turbidez, coliformes fecais e totais, óleos e graxas entre outros). As coletas 

de água deverão ser realizadas à montante e à jusante dos corpos hídricos que serão 

transpostos numa distância mínima de 50 metros. 

A Análise do Fluxo de Veículos, que de acordo com o Edital de Concorrência nº 

55-2011 – DER/DT deveria ser apresentada neste programa foi relocada para um item 

específico, já apresentado anteriormente, obedecendo à solicitação do DER/PR. 

Os demais sub-programas de monitoramento do empreendimento são 

apresentados nos sub-itens à seguir: 
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9.2.13.1 SUB-PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

 

Justificativa e Objetivos  

O Programa de Monitoramento Ambiental da Obra não é um trabalho pontual ou 

restrito no espaço e no tempo. Para um empreendimento funcionar, não basta contar 

com excelentes estudos de impacto ambiental, medidas mitigadoras, planos de 

emergência, etc., se durante a fase de implantação/operação não forem monitorados 

indicadores de qualidade ambiental que permitam, a qualquer momento, caracterizar e 

quantificar uma modificação ambiental provocada por acidentes durante as obras ou na 

fase de operação, assim como avaliar in situ, aquelas modificações previstas pelas 

avaliações ambientais. Isto precisa ser feito ao longo do tempo e do espaço, com 

medidas de monitoramento constantes e ajustadas ao tipo de empreendimento, às 

áreas de influência e aos potenciais impactos. Os avanços tecnológicos recentes 

permitem ajustes finos apropriados e fornecem ferramentas que são de utilidade, tanto 

para os órgãos ambientais (fiscalizadores), quanto para os próprios empreendedores, 

já que o adequado monitoramento é usualmente o único caminho técnico-científico 

capaz de determinar responsabilidades no caso de acidentes ambientais. Em um 

monitoramento eficiente e correto, não são todos os componentes ambientais que são 

acompanhados ao longo do tempo e do espaço, nem sequer todos os componentes de 

um dado compartimento ambiental: para cada caso específico, determinados 

parâmetros físico-químico, biológicos e sociais devem ser acompanhados. 

No caso particular dos componentes abióticos, a boa prática indica que o 

monitoramento deve ser centrado nas principais forçantes que podem provocar ou 

“espalhar” os efeitos de um potencial dando ambiental, na medida em que esses dados 

fundamentais no caso de necessidade de medidas de contingência perante um dado 

acidente ambiental. Da mesma forma, nem todas as variáveis biológicas têm a mesma 

importância ou aplicabilidade, a programas de monitoramento. Para a definição destas 

variáveis e consequentemente dos protocolos de ação, propõe-se levar em 

consideração critérios definidos por especialistas em aspectos científicos deste tipo de 

poluição. Estes critérios englobam, em ordem de prioridade, aspectos científicos 

fundamentais, a eficácia e o valor prático, além de fundamentações logísticas e 

administrativas. 



Concresolo 

 Engenharia 

Volume 3                                                                Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

  408 

Cabe ressaltar que a responsabilidade ambiental de um empreendedor não pode 

e nem deve se esgotar nos estudos de impacto, mas deve ter um correto balanço nas 

medidas de monitoramento, tanto na ADA quanto na AID. 

Este programa tem como objetivos gerais: 

 A verificação do nível de acerto no que respeita à ocorrência e 

importância dos impactos previstos; 

 A verificação da eficácia das medidas mitigadoras e dos programas 

ambientais concebidos para a sua redução. 

São objetivos específicos deste programa: 

 Verificar se os índices da qualidade do ar (particulados e gases) estão 

aceitáveis na área de influencia da obra, e se possuem tendências de 

melhoria; 

 Averiguar se os índices de vibrações e ruídos na fase de construção da 

obra encontram-se aceitáveis, o que corresponde a constatar que a 

medida mitigadora proposta está tendo o grau de eficiência esperado; 

 Controlar a qualidade das águas pluviais caídas e direcioná-las aos 

corpos hídricos superficiais; 

 Monitorar a coleta, transporte e destinação final dos esgotos sanitários 

originados na área do empreendimento; 

 Acompanhar a evolução da fauna terrestre nativa da AID, bem como das 

espécies exóticas e invasoras; 

 Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

 Monitorar a evolução dos processos erosivos e deposicionais e das taxas 

de assoreamento dos corpos hídricos superficiais; 

 Verificar se as áreas de canteiro de obras, usina de concreto, etc., estão 

adequadamente posicionado e operando corretamente e se os materiais 

de descarte estão sendo recuperados ou em condições adequadas de 

destinação final; 

 Verificar se a economia local está sendo estimulada em função das obras; 

 Verificar se os patrimônios cultural e paisagístico estão sendo 

identificados, cadastrados e conservados ou recuperados; 

 Averiguar se as medidas de segurança foram adotadas e se são 

suficientes; 
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 Verificar se os níveis de acidentes estão aceitáveis ou se há necessidade 

de se intensificar campanhas, adotar outras sinalizações ou outras 

providências. 

 

Alvo 

Compreende todos os usuários da rodovia, a população da AID e todas as 

pessoas envolvidas na implantação e operação da Rodovia PR-364. 

 

Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos de monitoramento consistem em: 

 Atividades de vistoria; 

 Interpretação de dados obtidos nas amostragens; 

 Tratos culturais e desenvolvimentos das técnicas aplicadas para os 

diversos programas; 

 O acompanhamento deverá ser permanente, visando determinar as 

condições de suporte dos sistemas e das obras, bem como avaliar sua 

eficiência; 

 Deverão ser elaborados relatórios trimestrais sobre o desenvolvimento da 

obra e a realização das ações propostas como condicionantes ao 

Licenciamento Ambiental. 

 

Metas 

Monitorar e gerenciar todos os impactos decorrentes do empreendimento. 

 

Responsabilidade 

A responsabilidade de execução deste programa é do empreendedor, no 

entanto, sugere-se a contratação de profissionais especializados no tema, de forma a 

garantir que todos os programas de monitoramento da obra sejam satisfatórios. Faz-se 

necessária também a participação do DER como responsável pela supervisão das 

obras. Além da participação das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ONGs e 

IAP. 
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 Para ordenar a execução dessas tarefas e garantir a obtenção dos objetivos 

foram elaborados alguns subprogramas descritos a seguir: 

 

Fase de Implantação 

Os prazos de execução deste programa serão equivalentes aos períodos 

estipulados para cada fase da obra. 

 

9.2.13.2 SUB-PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ACIDENTES COM CARGAS PERIGOSAS 

 

Justificativas e Objetivos 

A PR-364 atravessará vários cursos d’água em seu traçado, os quais poderão 

sofrer o carreamento e deposição de resíduos de óleos, graxas e de combustíveis, 

oriundos, tanto das obras, quanto da rodovia em funcionamento, além de possíveis 

acidentes com cargas perigosas. Este impacto se reveste de maior importância, sendo 

extremo nos casos de grandes fluxos de resíduos durante enxurradas e em caso de 

acidentes rodoviário onde ocorra derramamento de combustíveis e cargas perigosas, 

situações  que podem comprometer todos os ecossistemas associados às bacias. 

Mais especificamente, o transporte de cargas perigosas é uma atividade de risco 

ao meio ambiente e pode resultar em potenciais acidentes ambientais, principalmente 

pela quantidade, diversidade, características físico-química peculiares a cada um dos 

produtos perigosos e pela existência ou não de condições seguras no trecho. Este fato 

ainda se agrava em função do sistema de drenagem quem tem a função de conduzir 

de forma otimizada as águas pluviais para os talvegues e então para os rios. 

Este programa faz-se necessário para a garantia da integridade das 

características do ambiente em que se insere a Rodovia PR-364, em especial à 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

O principal objetivo deste programa é minimizar os riscos de ocorrência de 

situações emergenciais que envolvam cargas perigosas, atenuando as suas 

consequências em trechos da rodovia notadamente perigosos. 

 

Alvo 

Todos os usuários da rodovia principalmente os que transportam cargas 

perigosas (NBR 7.502), regulamentado pelo Decreto n.º 88.821 de 06/10/83, 

complementado pelo Decreto-Lei n.º 2.603 e Regulamentado pelo Ministério dos 
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Transportes e Comunicações em 19/05/1988 além de organismos e instituições 

encarregados da manutenção e fiscalização do tráfego. 

 

Procedimentos Operacionais 

Os procedimentos operacionais para este programa são: 

 Implementar as regulamentações para circulação de cargas perigosas no trecho 

da Rodovia PR-364 a ser pavimentado, em função das classes de 

adequabilidade e da mesma, considerando: 

- Porte dos veículos; 

 - Tipos de cargas; 

 - Distanciamento entre veículos e horários de circulação; 

  - Caracterização do tipo de cargas permitidas no trecho da rodovia; 

 Informar aos usuários a permissibilidade da via no que diz respeito a dimensões 

e tipos de carga, preferencialmente em locais com possibilidade de uso de 

outras vias; 

 Fiscalizar a adequação dos veículos no que diz respeito a sinalização e 

caracterização dos tipos de cargas; 

 Adequação e construção de áreas de fuga, escape e estacionamento para 

veículos que estejam transportando produtos perigosos, localizados em finais de 

declives; 

 Implantação de sistemas de coleta e retenção de cargas derramadas em 

eventuais acidentes, com capacidade de captar a carga total de três carretas. 

Este sistema de bacias, canaletas, caixas coletoras e separadoras deverão 

constar do projeto Executivo de Engenharia atendendo, no mínimo, às áreas de 

travessias dos principais rios e locais de comprovado risco de acidentes; 

 Instalação de barreiras New Jersey ao longo da rodovia nas áreas próximas aos 

rios que cruzam e/ou margeiam a rodovia ou em locais de comprovado risco de 

acidentes; 

 Implementar campanha de sensibilização incluindo material didático para 

esclarecimento ao usuário, motorista, empresas transportadora e população 

lindeira, a fim de conhecer a ficha de emergência, atitudes a serem tomadas em 

caso de acidente e comportamentos preventivos na prática desta atividade; 
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 Implantação de placas de sinalização, com número de contato com a polícia 

rodoviária, corpo de bombeiros e IAP; 

 Treinamento das equipes responsáveis pela fiscalização e operação da rodovia, 

para desempenhar suas funções específicas em casos de acidentes ambientais; 

 Identificar ao longo da rodovia as cargas perigosas mais comuns e preparar 

manual básico de atendimento às ocorrências com as mesmas. 

 

Procedimentos Básicos de Segurança 

 

Os seguintes procedimentos de atendimento a ocorrências de acidentes com 

cargas perigosas podem ser executados, mas preferencialmente por equipes 

especializadas: 

 Avaliação da segurança para aproximação do local do acidente 

(existência de fogo, odores tóxicos, reações térmicas ou químicas 

exógenas, etc.); 

 Avaliação do número e estado das pessoas envolvidas; 

 Avaliação das possibilidades de remoção das pessoas; 

 Existência de infraestrutura para atendimentos no local ou possibilidade 

de transporte para hospitais mais próximos; 

 Avaliar os tipos de dispersão das substâncias ou gases decorrentes em 

função da existência de ventos e do tráfego na via; 

 Definir métodos e áreas de isolamento da área e técnicas de interdição da 

Rodovia; 

 Identificar o produto através da descrição do container ou descrição nota 

fiscal, ficha de emergência, rótulo de risco, n.º da ONU; 

 Comunicar ao Plantão de Emergencial mais próximo, a Defesa Civil, e 

Corpo de Bombeiros; 

 Classificar o acidente de acordo com o Critério de Danos e Severidade. 

 

Além dos procedimentos de segurança listados acima, deve-se ainda, baseado 

nas informações iniciais, efetuar: 

 Isolamento da área (após reavaliação); 
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 Contenção do vazamento com batoques e massa de calafetar; 

 Isolamento da carga não avariada (quando fracionada); 

 Desvio ou contenção de produtos químicos dos cursos d’água; 

 Utilização de barreiras de contenção para confinar produto derramado; 

 Alerta a todos sobre as incompatibilidades do produto; 

 Neutralização dos produtos; 

 Preparação da situação para o transbordo de carga; 

 Execução de transbordo; 

 Solicitação dos órgãos públicos (Defesa Civil) para evacuação de área, se 

a situação assim exigir; 

 Retirada do resíduo contaminado (tamborando ou ensacando); 

 Atendimento às orientações dos órgãos públicos. 

 

Metas e Produtos 

A meta do programa proposto é reduzir acidentes com cargas perigosas e 

mitigar os possíveis acidentes através de medidas preventivas e emergenciais. A 

classificação dos acidentes leva em consideração a tipologia dos danos e sua 

severidade, de acordo com a descrição apresentada a seguir, com a finalidade de 

facilitar, de imediato, a sua identificação no sistema de comunicação e atendimento dos 

órgãos conveniados. 

Acidentes quanto aos danos 

A - Proximidade de população, casas, comércio; 

B - Proximidade de corpos d’água designados para usos nobres (potabilidade, 

imersão, etc.); 

C - Proximidade de Áreas de Preservação Ambiental, rios, lagoas e drenagens; 

D - Proximidade de indústrias e outros empreendimentos. 

 Acidentes quanto ao grau de severidade 

0 - Sem severidade – embalagem intacta, produto não tóxico ou pouco tóxico; 

1 – Severidade aparente – embalagem rompida, produto não tóxico; 

2 – Pouco severidade – embalagem ou tanques rompidos, vazamento para o 

meio ambiente – produtos perigosos; 

3 – Mediana severidade – embalagem ou tanque rompidos, vazamentos com 

potencial de fogo e explosividade; 
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4 – Grande severidade – embalagem ou tanques rompidos, vazamentos para a 

rede de drenagem; tóxicos; hidrocarbonetos; fogo e explosividade; 

5 – Severidade catastrófica – grandes danos com mortes; nuvens tóxicas 

ameaçando populações próximas; tóxicos e óleos. 

 

Responsabilidade 

A supervisão operacional do programa proposto será feita pelo DER-PR, após a 

conclusão das obras de implantação e pavimentação. Outras instituições envolvidas 

neste programas serão: 

- Polícia Rodoviária Federal – PRF; 

- Órgãos Estadual de Defesa Civil; 

- Órgãos Estaduais de Meio Ambiente; 

- Corpo de Bombeiros Militares; 

- Companhia de Abastecimento de água e esgoto do Estado - SANEPAR; 

- Sindicato dos Transportes de Carga dos Estados; 

- Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT ; 

- Secretaria Estadual de Saúde; 

- Polícia Militar e Municipalidades envolvidas. 

 

Fase de Implantação 

Este programa deverá ser implementado durante a operação da Rodovia. 

 

9.2.13.2.1 Plano de Comunicação e Contingência 

Justificativas e Objetivos 

Acidentes envolvendo produtos perigosos podem apresentar os mais diversos 

tipos de risco às pessoas expostas e ao meio ambiente, motivo pelo qual são 

fundamentais os aspectos de segurança durante o manuseio desses produtos, seja na 

manipulação, no armazenamento, no transporte ou nos processos industriais. 

Independentemente das ações de controle e prevenção, os acidentes podem 

ocorrer. Por essa razão equipes de emergência devidamente treinadas e com 

disponibilidade de recursos de acordo com o que exige o porte do evento, são os 

principais fatores que influenciam o sucesso das operações de atendimento nestes 
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casos, de maneira que os impactos daí decorrentes possam ser neutralizados ao 

máximo. 

São objetivos deste programa: 

 Atender as determinações e procedimentos contidos no Manual para 

Implementação de Planos de Ação de Emergência para atendimento a 

sinistros envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos; 

 Orientar as áreas com responsabilidade sobre a via considerada, para 

atendimento de acidentes com produtos perigosos, promovendo a 

orientação para execução de um plano de respostas adequadas 

compatível com o nível de segurança desejado da via, sugerindo o 

desenvolvimento de ações efetivas e de medidas coercitivas de pronta 

resposta na parte operacional da via, no segmento considerado, com 

relação específica ao transporte de produtos perigosos; 

 Especificar os níveis de incidentes / acidentes postulados, toda a logística 

de atendimento, serviços e equipamentos necessários às ações de 

isolamento, resgate de vítimas, neutralização da agressividade do 

produto, disposição e transbordo de produtos, recomendações para 

operações de rescaldo e recuperação ambiental com ações efetuadas 

para eliminar ou minimizar as conseqüências do vazamento do produto 

perigoso; 

 Adequar-se ao marco legal no transporte de produtos perigosos para a 

rodovia. 

 

Público-alvo 

Compreende todos os usuários da Rodovia, a população de entorno e todas as 

pessoas e entidades envolvidas na operação da PR-364. 

 

Procedimentos Operacionais 

Em muitos acidentes envolvendo produtos perigosos é necessária a atuação 

conjunta de técnicos e especialistas de diferentes áreas de atuação e das mais 

diversificadas formações profissionais, os quais deverão atuar de maneira coordenada 

e integrada suprindo eventuais dificuldades observadas em campo, tanto para garantir 
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a segurança da comunidade, como para evitar ou minimizar os impactos no meio 

ambiente. 

Dentre as diversas entidades que normalmente atuam no atendimento a estes 

episódios críticos, podem ser citados o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, órgãos de 

transito, órgãos de controle ambiental, indústrias químicas e empresas de transporte, 

órgão de saúde, empresas de atendimento a emergências químicas, entre outros. 

As formas e táticas de ação durante o atendimento a acidentes com produtos 

perigosos podem variar de acordo com  as características do produto envolvido, com o 

porte do evento e o local de ocorrência. Porém, existem alguns aspectos básicos que 

devem sempre nortear as ações durante o atendimento, dentre os quais cumpre 

destacar os seguintes: 

- Os procedimentos de resposta devem ser periodicamente testados, avaliados e 

aprimorados através da realização de simulados; 

- O controle de um vazamento não pode nunca sacrificar os requisitos de 

segurança; 

- Todos os envolvidos nas ações de campo devem estar capacitados em sua 

área de atuação, além de possuir os conhecimentos mínimos necessários para sua 

segurança; 

- As medidas de controle, como contenção, remoção ou neutralização dos 

produtos envolvidos, só deverão ser desencadeadas após o pleno conhecimento dos 

riscos envolvidos e quando os recursos básicos estiverem disponíveis. 

- As decisões devem ser sempre tomadas conjuntamente, ou seja, em 

concordância entre todos os órgãos envolvidos. 

Os acidentes envolvendo produtos químicos podem ocasionar situações 

bastante diferenciadas, necessitando, na maioria das vezes, um desencadeamento de 

ações específicas para cada caso. De uma maneira geral, no entanto, os trabalhos de 

atendimento podem ser divididos nas seguintes etapas: 

- Identificação do cenário da ocorrência 

- Acionamento do plano 

- Sinalização e isolamento da área, garantindo via de acesso para as equipes de 

resposta; 

- Avaliação inicial; 

- Medidas de controle; 

- Ações de rescaldo; 
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- Destinação adequada dos produtos ou resíduos. 

 

9.2.14.2.2 Acionamento do Plano 

 

Um dos principais fatores que influenciam o sucesso de uma operação dessa 

natureza diz respeito ao acionamento das equipes de resposta, através de um sistema 

de comunicação adequado, treinamento dos agentes dos órgãos envolvidos, além do 

repasse das informações necessárias para que os responsáveis pelas ações possam 

tomar as decisões corretas. Em muitos casos, a pessoa que dispara o processo de 

acionamento não conhece o assunto. Por essa razão, o atendente da equipe 

responsável que recebe a informação sobre a ocorrência deve estar devidamente 

treinado para obtenção dos dados mínimos necessários. De posse destes dados o 

atendente tomará as providências cabíveis, além de orientar, na medida do possível, a 

pessoa envolvida no acionamento no plano sobre os aspectos de segurança e outras 

providências que devem ser tomadas. 

 

9.2.14.2.3 Primeiro agente no local 

 

O sucesso de uma operação de atendimento a acidentes envolvendo Produtos 

Perigosos está associado à rapidez e eficiência no acionamento das equipes de 

atendimento, avaliação correta e desencadeamento de ações compatíveis com a 

situação apresentada e disponibilidade dos recursos necessários e capacidade de 

mobilização. 

O principal aspecto a ser considerado durante o atendimento a acidentes que 

envolvem produtos perigosos diz respeito à segurança das pessoas, principalmente 

das primeiras que chegarem ao local da ocorrência. 

Respeitadas as normas de segurança e após uma rápida avaliação inicial da 

ocorrência o primeiro agente no local de um acidente com produto perigoso deverá 

desencadear na ordem apresentada as seguintes ações: 

1. Acionar o Corpo de Bombeiros informando os dados de identificação, caso 

seja possível, a localização, uma breve descrição do cenário da ocorrência e a 

existência de vítimas; 
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2. Na possibilidade de contatar com o motorista, obter as informações sobre o 

produto que está sendo transportado e solicitar que seja acionado o Plano de 

atendimento a Emergência da Empresa Transportadora; 

3. Acionar a respectiva equipe, onde cada órgão (IAP, bombeiros, defesa civil, 

polícia ambiental, sanepar, entre outros) deve colocar em prática um fluxo para 

atendimento a ocorrência, destacando as ações, funções, responsabilidade e 

procedimentos, conforme definido previamente na organização do grupo. 

4. Se possível e na existência de material adequado, sinalizar e isolar a área, 

desviando o fluxo de trânsito, caso o órgão de transito ainda não esteja presente ao 

local da ocorrência. 

Na impossibilidade da obtenção das informações junto ao motorista recomenda-

se a realização da identificação do produto envolvido na ocorrência através dos 

sistemas conhecidos como rótulo de risco e painel de segurança. Para a realização 

desta identificação, de uma melhor avaliação da situação e verificação da existência de 

vítimas recomenda-se uma aproximação cuidadosa ao local da ocorrência (área 

quente), sempre de costas para o vento, tomando o ponto de vazamento como 

referência e evitando o contato com o produto (evitar pisar, tocar ou inalar). 

Todas as informações obtidas na ocorrência deverão ser encaminhadas para a 

equipe do programa para o registro das informações e acionamento do Plano de 

Emergência e do Plano de Atendimento a Emergência da Empresa Transportadora. É 

importante que o atendente obtenha do informante, na medida do possível, pelos 

menos as seguintes informações: 

1. Produtos envolvidos: procurar orientar o informante quanto aos rótulos de 

risco, painéis de segurança e rótulos das embalagens, para que ele possa repassar as 

informações necessárias para a identificação do(s) produto(s) envolvido(s) na 

ocorrência; 

2. Identificação da placa do veículo 

3. Porte do vazamento (se houver); 

4. Existência de vítimas; 

5. Local exato da ocorrência; 

6. Formas de acesso ao local; 

7. Ocorrência de incêndios ou explosões; 

8. Órgãos já acionados ou presentes no local; 
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9. Principais características da região, como por exemplo: concentrações 

populacionais, corpos d’água e vias públicas, entre outras; 

10.Identificação e formas de contato com o informante; 

11.Horário da ocorrência. 

 

9.2.14.2.4 Sinalização e isolamento da área 

A primeira etapa de um atendimento a um acidente envolvendo produtos 

perigosos deve ser à sinalização do local e isolamento da área de forma a garantir que 

todas as pessoas não envolvidas com a operação de emergência mantenham-se 

afastadas da área quente. 

Para tanto, deve-se utilizar os recursos necessários para essa operação, como 

cones de sinalização e faixas de isolamento, entre outros. Essa ação deve ser 

realizada sempre se mantendo o vento pelas costas, de modo a evitar a inalação de 

eventuais vapores emanados do produto vazado. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração nesse primeiro 

atendimento diz respeito à garantia de uma via de acesso para as viaturas das equipes 

de emergência, as quais chegarão ao local da ocorrência e devem ter sua entrada na 

área facilitada; desta forma, é importante que equipes do trânsito operacionalizem 

essas ações. 

Depois de identificado o produto e todos os procedimentos estabelecidos, o 

isolamento da área deve ser realizado da seguinte forma: 

1. Observar as características físicas do produto (sólido, liquido ou gasoso) e a 

existência ou não de fogo. Caso o produto esteja pegando fogo seguir as instruções 

específicas fornecidas pelo corpo de bombeiros ou as estabelecidas em manual 

previamente definido pela equipe. 

2. Utilizar como recursos para o isolamento da área cordas, fitas sinalizadoras, 

cones e viaturas. 

3. Determinar as distâncias adequadas para o isolamento, de acordo com a 

orientação do Manual da ABIQUIM. 
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9.2.14.2.5 Definição das áreas de ações 

No atendimento à emergências os agentes deverão respeitar as orientações 

fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais agentes definidos na 

formação do grupo como responsáveis pelas ações. 

 

9.2.14.2.6 Grupo de Coordenação – Posto de Comando 

Para o acompanhamento do atendimento a emergência no que diz respeito a 

tomadas de decisões do ponto de vista técnico operacional deverá ser constituído um 

Posto de Comando estabelecido em um local seguro e fora da área quente, ou seja, na 

área fria/periférica da ocorrência. Este Posto abrigará o Grupo de Coordenação que 

será constituído pela COMDEC – Comissão Municipal de Defesa Civil e demais 

órgãos/entidades envolvidas no atendimento da emergência, sendo que todas as 

decisões e ações adotadas serão determinadas de comum acordo entre os 

representantes dos órgãos presentes na ocorrência. 

A critério do Grupo de Coordenação poderão integrar a Central de Comando, 

além das entidades participantes do presente Plano de Emergência para o 

Atendimento a Acidentes no Transporte de Produtos Perigosos, representantes do 

fabricante do produto, bem como do transportador e da respectiva empresa indicada no 

Plano de Atendimento a Emergência devidamente aprovado pelo órgão ambiental 

responsável. 

 

9.2.14.2.7 Atendimento a Emergência 

O atendimento à emergência será desenvolvido nas áreas mornas e quentes 

pelos agentes devidamente capacitados e devidamente equipados devendo-se 

respeitar os procedimentos operacionais constantes no plano, os quais deverão ser 

definidos pela equipe deste programa. 

Na área quente toda ação será desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros (e os 

demais órgãos). 

Os órgãos envolvidos na operação deverão atuar conjuntamente e de maneira 

integrada, sendo respeitadas as áreas de atuação e competências de cada um, sendo 

que os todos os representantes no local da ocorrência deverão estar devidamente 

identificados. 

A última, porém não menos importante etapa dos trabalhos de campo, tem por 

finalidade o desenvolvimento de atividades voltadas para o restabelecimento das 
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condições normais das áreas afetadas, tanto do ponto de vista de segurança, como 

ambiental. Desta maneira, embora as ações desta etapa sejam normalmente 

desenvolvidas num período pós-emergencial, elas não podem ser esquecidas e devem 

contemplar, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Remoção do produto da via. 

 Desobstrução da via 

 Recuperação. 

 Tratamento e disposição adequada de resíduos; 

 Recuperação das áreas atingidas; 

 Monitoramento da qualidade das águas afetadas; 

 Preenchimento do formulário de registro de ocorrência. 

 Avaliação da operação, visando analisar eventuais falhas e aperfeiçoar o 

sistema de atendimento. 

 Encaminhamento dos resíduos para dispositivo adequado 

 Disposição adequada do resíduo 

 Finalização à emergência. 

 

Meta 

Como meta, o presente Plano visa reduzir os riscos decorrentes de sinistros com 

cargas perigosas durante a operação da PR-364 a níveis aceitáveis pelos organismos 

intervenientes na área. 

 

Responsabilidade 

A supervisão operacional do programa proposto será feita pelo DER, após a 

conclusão das obras. Outras instituições envolvidas neste programa são: 

 Polícia Rodoviária Estadual; 

 Defesa Civil estadual; 

 Instituto Ambiental do Paraná; 

 Corpo de Bombeiros; 

 Companhia de Abastecimento de Água e Esgotos do Estado; 

 Sindicato dos Transportes de Carga Estadual; 

 Secretaria Estadual de Saúde; 
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 Polícia Militar; 

 Órgãos de defesa civil, ambientais e da saúde municipais. 

 

Fase de Implantação 

Este programa iniciará antes do final das obras e se prolongará para a operação 

da rodovia sendo participantes deste programa todos os setores públicos envolvidos 

com segurança de rodovias estaduais. 

 

9.2.14 SUB-PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

Justificativa e Objetivos 

Quando, além das possibilidades de geração de sedimentos e assoreamento 

dos cursos de drenagem, poderão ocorrer vazamentos de óleos e graxas, além de 

águas servidas (banheiros, cozinhas e refeitórios) dos canteiros de obras e outras 

estruturas de apoio às obras (como áreas de obtenção de materiais de construção, 

usinas de asfalto e outras). Numa segunda situação, durante a operação do 

empreendimento, considera-se a possibilidade de acidentes com vazamento de cargas, 

nas proximidades dos cursos d’água atingidos pelo projeto agravando-se quando do 

envolvimento de cargas perigosas, que podem provocar a contaminação das águas 

superficiais subterrâneas 

O objetivo geral do presente programa é o de se ter uma avaliação periódica do 

estado dos recursos hídricos na área diretamente afetada pelas obras, bem como a 

verificação da evolução ao longo do tempo após sua conclusão. 

Os objetivos específicos deste programa são a avaliação do impacto das 

atividades decorrentes das obras sobre os recursos hídricos da área diretamente 

afetada de forma a permitir a identificação da eficiência das medidas mitigadoras 

estabelecidas e comparar a situação futura com a situação anterior às obras. 

As atividades relacionadas às obras de pavimentação podem causar como 

impactos mais significativos sobre os recursos hídricos, a alteração da qualidade das 

águas por presença de óleos e graxas, provenientes da operação de equipamentos. 

As medidas de controle, previstas em projeto, deverão impedir a contaminação 

das águas superficiais. Visando garantir essa condição, justifica-se o monitoramento 

dos recursos hídricos a jusante das obras. 
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A forma de realizar-se uma avaliação dos impactos efetivamente provocados, 

bem como da eficiência das respectivas medidas mitigadoras é a consecução de um 

programa de monitoramento.  

O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais atende à 

Resolução CONAMA Nº 357/05 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. Revoga a Resolução CONAMA 20/86. 

 

Público-alvo 

O público-alvo deste programa compreende a população de entorno da rodovia, 

usuários dos recursos hídricos da região e todas as pessoas envolvidas nas obras de 

implantação e operação do empreendimento assim como as próprias bacias 

hidrográfica na AID. 

 

Procedimentos Operacionais 

Procedimentos propostos e embasamento técnico 

a) Definição dos pontos de monitoramento 

O critério adotado para a seleção dos pontos de monitoramento baseia-se na 

necessidade de se localizar um ponto de monitoramento a montante e um a jusante do 

empreendimento, nos rios e córregos atravessados e, que atravessados pela rodovia. 

 

b) Definição da freqüência de monitoramento 

A frequência de monitoramento deverá ser mensal na fase de implantação e 

trimestral na fase de operação. 

 

c) Definição dos parâmetros 

Os parâmetros a serem utilizados para o monitoramento das águas superficiais, 

nos pontos a serem escolhidos, são: 

 

 Parâmetros a serem medidos “in situ” 

Os parâmetros listados na Tabela 89, acompanhados da justificativa de sua 

escolha, poderão ser medidos “in situ”, devendo ser coletados concomitantemente à 

coleta da água para análises em laboratório. 
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Tabela 74 - Parâmetros a serem medidos "in situ" 

Parâmetros 
Justificativa 

Temperatura do ar e da 
água 

A ausência destes valores prejudica a análise de 
oxigênio dissolvido. Sem este dado não é possível o 
cálculo do oxigênio de saturação. 

pH Influencia a maioria dos processos químicos e 
biológicos. 

OD Varia com a temperatura, salinidade, turbulência, 
atividade fotossintética e pressão atmosférica. Deve ser 
analisado frente à concentração de saturação de 
oxigênio e aos parâmetros sanitários. 

Condutividade Relaciona-se com a quantidade de íons presentes nas 
águas e pode indicar a contaminação das águas por 
íons metálicos. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 Parâmetros Físicos 

Na Tabela 90 constam os parâmetros físicos a serem monitorados. 

Tabela 75 - Parâmetros físicos 

Parâmetros 
Justificativa 

Cor e turbidez Relacionadas aos sólidos dissolvidos e em suspensão, 
bem como à transparência, juntamente com odor, 
constituem parâmetros de potabilidade, podendo 
interferir nos processos de tratamento de água. Podem 
ser indicativos de processos de lixiviação e carreamento 
de solo. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 Sólidos 

Na Tabela 91constam os sólidos a serem monitorados. 

 

Tabela 76 - Sólidos a serem analisados. 

Parâmetros 
Justificativa 

Série de sólidos: ST, SST, 
SDT,SSV,SSF,SDV, 

SDF,sólidos sedimentáveis 

A partição dos sólidos em dissolvidos e particulados 
fornece uma ideia aproximada de sua origem e 
juntamente com o uso e ocupação da bacia é útil na 
identificação de fontes de poluentes. O destino de 
determinados poluentes, dependendo de suas 
características químicas, está ligado à fase particulada e 
pode ser avaliado através dos sólidos em suspensão, 
ao passo que sais solúveis podem ser avaliados através 
dos sólidos dissolvidos. A parte orgânica é representada 
pelos sólidos voláteis e pode ser avaliada quanto a sua 
origem – se associada aos sólidos suspensos ou 
dissolvidos. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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 Parâmetros Sanitários 

Estes parâmetros permitem analisar a poluição causada pela disposição de 

esgotos nos corpos d’água e seu potencial de infecção (TABELA 61). 

Tabela 77 – Parâmetros sanitários a serem analisados. 

Parâmetros 
Justificativa 

DBO  

Coliformes 
Termotolerantes 

Indicador da quantidade de matéria orgânica presente, 
especialmente originária de esgotos domésticos e 
alguns tipos de esgotos industriais. 

Coliformes 
Termotolerantes 

Indicadores da contaminação por microrganismos 
patogênicos  

  

Fonte: Concresolo, 2013. 

 Nutrientes 

Os nutrientes presentes na água a serem analisados encontram-se descritos na 

Tabela 93. 

Tabela 78 – Nutrientes a serem analisados. 

Parâmetros 
Justificativa 

Série do Nitrogênio: NNH3, 
N-NO3, N-NO2, NKjeldhal, 

N-Orgânico, NTotal 

O estudo da série do Nitrogênio é de grande 
importância, juntamente com os compostos de fósforo, 
pois constitui indicador da distância das fontes de 
poluição orgânica na medida em que ocorrem os 
processos de nitrificação. 

Fósforo total (P-Total) Podem condicionar os processos de crescimento de 
algas e plantas aquáticas. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
 

 

 Poluentes orgânicos 

Os poluentes orgânicos a serem analisados encontram-se na Tabela 94. 

Tabela 79 – Poluentes orgânicos a serem analisados. 

Parâmetros 
Justificativa 

Óleos e Graxas Compreendem ácidos graxos, gorduras animais, 
sabões, graxas, ceras, óleos minerais, dentre outros. 
Estes compostos acumulam-se na superfície 
dificultando as trocas com a atmosfera e influenciando a 
concentração de oxigênio dissolvido. Produzem efeitos 
estéticos indesejáveis, quando acumulados nas 
margens. 

Fonte: Concresolo, 2013. 
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 Metais 

Tabela 80 – Metais a serem analisados. 

Parâmetros 
Justificativa 

Alumínio total O Alumínio está presente nos solos e sua 

presença na água pode ser indicativo da 
ocorrência de processos erosivos na bacia. 

Manganês total Presente nos solos e sua presença na água pode  
ser indicativo da ocorrência de processos 
erosivos na bacia. 

Ferro solúvel Presente nos solos e sua presença na água pode 
ser indicativo da ocorrência de lixiviação de solos. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

Os metais devem ser analisados em conjunto com a condutividade e o pH, pois 

estes podem alterar as relações de partição entre a fase sólida e a fase líquida (parte 

dos metais sorvidos em sedimentos e a parte solúvel). 

 

 Outros Parâmetros 

Tabela 81 – Outros parâmetros a serem analisados 

Parâmetros 
Justificativa 

Substâncias tensoativas que reagem com o azul 

de metileno (Surfactantes) 

Os surfactantes entram na composição dos 

detergentes e sabões e são indicativos da 
presença de efluentes domésticos nas águas, 
uma vez que não são produzidos naturalmente 
no ambiente. 

Fonte: Concresolo, 2013. 

 

d) Metodologia de coleta 

 

A metodologia de coleta é de extrema importância na medida em que os 

procedimentos adotados podem comprometer todo o trabalho de análise laboratorial. 

Portanto, as restrições de coleta impostas no Standard Methods for Water and 

Wastewater Examination, da American Public Health Association, em sua mais recente 

edição, devem ser seguidas. 

 

e) Análise 

O laboratório encarregado da análise dos resultados das campanhas de 

amostragem deverá ser credenciado ou aprovado pelo órgão ambiental. 
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- Metodologia de análise 

 

A metodologia a ser utilizada para análise das amostras nas campanhas de 

monitoramento deverá ser aquela estabelecida Standard Methods for Water and 

Wastewater Examination, da American Public Health Association, em sua mais recente 

edição, de forma a que os dados obtidos possam ser cotejados com padrões nacionais 

e internacionais. 

 

f) Resultado das análises 

Os resultados das análises laboratoriais deverão estar consubstanciados em 

laudos específicos de cada campanha de amostragem e de cada ponto, incluindo: 

 Identificação do ponto por meio de coordenadas geo-referenciadas; 

 Indicação dos resultados por parâmetro estabelecido; 

 Indicação do limite de detecção do método utilizado, que não deverá ser 

superior ao limite estabelecido; 

 Indicação dos parâmetros limite estabelecidos pela Resolução CONAMA 

n°357/05, conforme a classe do corpo d’água ou pela legislação estadual, 

quando esta for mais restritiva; 

 Indicação dos parâmetros cujos resultados estão não conformes com a 

legislação acima referida; 

 Explicitação do método de análise utilizado; e 

 Assinatura do responsável pelo trabalho realizado. 

 

Metas 

A meta deste programa é monitorar a qualidade da água por meio de análises 

antes e durante a obra e desta forma avaliar o grau de interferência da obra sobre os 

recursos hídricos da região atingida. 

 

Responsabilidade 

A responsabilidade pela execução do programa será do empreiteiro, sob 

fiscalização do DER. 

 

Fase de Implantação 
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Os mecanismos de controle e minimização dos impactos deverão ser planejados 

ao longo da fase de projeto e implantados nas fases de Implantação da Rodovia. O 

monitoramento deverá ser iniciado durante as atividades de terraplenagem e instalação 

das frentes de obras, com a definição dos locais de coleta e dos parâmetros a serem 

analisados e a frequência das amostragens emergenciais. 

De uma forma geral algumas as campanhas de amostragens com, pelo menos, 

duas coletas em cada local selecionado em períodos de intensa pluviosidade e seca 

serão realizadas para a caracterização da situação antes do início das obras 

(referencia). Durante a implantação do empreendimento a coleta das amostras deverá 

ser trimestral. 

 

9.2.15 SUB-PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO / PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

Justificativas e Objetivos 

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) tem caráter preventivo, 

devendo ser implantado para que se evitem problemas durante as obras previstas para 

a pavimentação da rodovia PR-364. Quando isso não for possível, deverá ser 

acionado, de forma corretiva, o Plano de Ação de Emergência (PAE). 

O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), a ser desenvolvido pela 

empreiteira, terá por objetivo básico a execução de ações que minimizem ou evitem 

acidentes durante as obras. Para a fase de operação, o PGR deverá proceder à 

prevenção de acidentes, através das adequadas manutenção e inspeção do 

empreendimento, promovendo, para tal, treinamentos e fiscalizações periodicamente. 

O Plano de Ação de Emergência – PAE, a ser implementado, terá como 

finalidade estabelecer procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em 

situações de dificuldades que eventualmente venham a ocorrer, resultando em 

atuações rápidas e eficazes, visando preservar a vida humana bem como a segurança 

das comunidades circunvizinhas. Os objetivos específicos desse Plano, tanto na fase 

de execução quanto na de operação, são: 

 Estabelecer uma sistemática de promoção e de ações para o combate a 

eventuais emergências, de modo que sejam rapidamente adotadas as 

providências, através da utilização de matrizes de ação necessárias à 

minimização das consequências geradas pela ocorrência; 
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 Estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de ações 

necessárias para o pronto atendimento emergencial, identificando 

antecipadamente a disponibilidade de recursos humanos e materiais, meios de 

comunicação e órgãos externos que possam contribuir para o PAE; 

 Criar uma rotina de ações que devam ser ordenadamente aplicadas para 

atendimento a emergências, de maneira clara, objetiva e direcionada. 

 

Público-alvo 

Compreende todos os usuários da Rodovia, a população de entorno e todas as 

pessoas e entidades envolvidas na operação da PR-364. 

 

Procedimentos Operacionais 

Caracterização e levantamentos na área de influência da rodovia direcionados 

às regiões mais susceptíveis e potencializadoras de acidentes, considerando: 

 Levantamento das Características Funcionais e de Projeto da Rodovia; 

 Levantamentos das Condições Operacionais da Via 

 Levantamento do Tráfego de Produtos Perigosos 

 Levantamento da Infra-Estrutura Viária e de Apoio 

 Levantamentos do Meio Ambiente 

 Análise dos Riscos Ambientais 

 Cartografia Geo – Referencial 

Definição de medidas estruturais de segurança de caráter preventivo, 

considerando: 

 Barreiras de proteção ao longo da faixa de domínio; 

 Barreiras de proteção na transição de pavimentos de pontes; 

 Postos de atendimento de emergência; 

 Estacionamento para viaturas com cargas perigosas; 

 Escritórios de fiscalização de produtos perigosos; 

 Sinalização específica para produtos perigosos; 

 Sistemas de comunicação de emergência para o usuário; 

 Desenvolvimento de programas de educação ambiental. 

Definição de medidas de segurança de caráter corretivo considerando: 
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 Metodologia para implementação de respostas; 

 Critérios de classificação de eventos acidentais; 

 Estrutura organizacional do plano de ação de emergência; 

 Formação do grupo de controle de operações; 

 Entidade coordenadora do plano; 

 Logística do atendimento às emergências; 

 Centro de controle de operações; 

 Ações de respostas às emergências; 

 Comunicação de emergência para o usuário; 

 Equipes de atendimento de emergência – atribuições. 

Elaboração de recomendações para procedimentos de combate considerando: 

 Procedimentos de segurança na aproximação da equipe; 

 Recomendações para combate a incêndios; 

 Uso de equipamentos de proteção individual; 

 Riscos de acidentes nos procedimentos de combate. 

Procedimentos de transbordo e descontaminação; 

 Monitoramento das áreas atingidas; 

 Registro de acidentes com produtos perigosos; 

 Programa de treinamento operacional (simulados); 

 Assinatura dos convênios; 

 Homologação do plano; 

 Proposta para articulação institucional. 

 

Meta 

Este programa possui como meta a prevenção de riscos/problemas durante as 

obras na rodovia e ter, em caso de acidentes, um plano de ação de emergências, 

buscando evitar que os problemas que possam vir a ocorrer se tornem mais graves. 

 

Responsabilidade 

O DER-PR será o responsável pela execução deste programa e deverá contar 

com o apoio de profissionais das áreas de planejamento e gerenciamento e segurança 
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de rodovias, planejamento de tráfego e de sinalização, comunicação social e 

administrações municipais. 

 

Fase de Implantação 

Este programa deverá ser iniciado antes do final das obras e se prolongará para 

a operação da rodovia. 

 

9.2.16 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

Justificativas e Objetivos 

O Programa de Compensação Ambiental deverá reunir todas as medidas 

destinadas a compensar impactos ambientais que não puderam ser evitados durante a 

implantação das obras de recuperação previstas, e está fundamentado na legislação 

ambiental vigente. Vale destacar que no âmbito deste Programa devem ser 

consideradas as disposições estabelecidas no Artigo 36 da Lei 9.985/2000 (SNUC). 

O objetivo geral deste programa é sugerir alternativas para o investimento, como 

medida de compensação, relacionadas à proteção de biomas situados na área de 

influência do empreendimento que abriguem porções significativas da biodiversidade 

ou espécies de interesse de proteção. 

 

Público-alvo 

O público alvo a ser beneficiado pelo Programa de Compensação Ambiental 

envolve diversas representações da sociedade, em diversos graus de beneficiamento, 

incluindo os moradores da Área de Influência Direta – AID; os futuros usuários da 

rodovia; a comunidade científica; o meio ambiente e a sociedade em geral.  

 

Procedimentos Operacionais 

Para a implantação deste programa os seguintes procedimentos deverão ser 

seguidos:  

 Levantamento detalhado das demandas e aspirações dos órgãos 

ambientais responsáveis pelo licenciamento. Um posicionamento dessas 

instituições é de fundamental importância para a tomada de decisão dos 

rumos desse Programa, não só pelas exigências legais, mas, também, e 
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principalmente, por representarem os maiores detentores do 

conhecimento a respeito das necessidades tanto das Unidades já 

consolidadas como da conveniência bioconservacionista da possível 

implementação de novas Unidades. 

 Investimento dos recursos disponíveis prioritariamente nas Unidades 

existentes; 

 Subdivisão dos recursos disponíveis, pelos Estados e Municípios, 

proporcionalmente aos custos do empreendimento nos limites de cada 

território; 

 Divulgação das discussões, negociações e decisões através do Programa 

de Comunicação Social. 

 Realizar um estudo com proposições de mosaicos e corredores entre as 

Unidades de Conservação existentes, incluindo-se as novas unidades 

propostas, com vistas ao planejamento e implementação das 

oportunidades para a conservação na região. 

 

Meta 

A meta deste programa é promover a compensação ambiental prevista em lei 

como forma de minimizar os impactos ambientais causados pela obra em questão. 

 

Responsabilidade 

Deverão ser contratados profissionais especializados, sob supervisão do DER, 

para a elaboração e implantação do programa. Os profissionais deverão ser 

capacitados e com responsabilidade técnica junto aos órgãos técnicos competentes. 

 

Fase de Implantação 

Os estudos necessários para a determinação das áreas beneficiadas com a 

compensação ambiental deverão iniciar juntamente com o início das obras e no final 

das obras o programa em si deverá ser implantado. 
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10 CONCLUSÃO 

A obra será implantada sobre o atual leito da rodovia, existente em revestimento 

primário. Será adotada a recomendação do Manual de Segurança Rodoviário de 

1988  e da NBR 15486 de 2007 que disciplina a faixa livre de obstáculos de 9,0 metros 

além da pista, incluindo o acostamento. Esta norma visa minimizar os riscos à 

segurança dos usuários. Diante do exposto, será necessária a supressão vegetal nas 

áreas onde ainda existem remanescentes, a fim de atender o recomendado no manual 

e norma citados. 

Apesar dos impactos sobre os ambientes físico e biótico, durante a implantação 

e a futura operação da rodovia, os benefícios socioeconômicos esperados são muito 

representativos e merecem ser ressaltados: 

 Melhoria da circulação viária regional, com significativa diminuição do tempo de 

percurso; 

 Dinamização da economia local e regional com importante incremento do PIB 

dos municípios da AID;  

 Geração de empregos diretos e indiretos, notadamente durante a fase de 

implantação; 

 Incremento nas alternativas de lazer das populações residentes na AID, 

viabilizada pela facilitação de acesso e dos deslocamentos; 

 Incremento nas estruturas de comércio e de prestação de serviços nos 

municípios da AID e AII, em decorrência do aumento das atividades de 

transportes; 

 Maior integração entre os municípios beneficiados pelo projeto; 

 Aumento da arrecadação dos municípios da AID; 

 Incremento ao turismo e consequente ingresso de divisas para a realização de 

novos investimentos; 

 Aumento da demanda por infraestruturas diversas, com a consequente melhoria 

do atendimento à população; 

 Valorização local e regional das propriedades (imóveis rurais e urbanos); 

Os efeitos negativos prováveis relacionam-se com as alterações do Meio Físico 

e as consequentes implicações bióticas, entre elas: 

 Possível instalação de processos erosivos; 
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 Alteração no regime de escoamento das águas superficiais, mesmo que 

direcionados e controlados; 

 Aumento de emissões atmosféricas de gases e de materiais particulados; 

 Risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas na eventual 

ocorrência de acidentes com veículos que transportam cargas perigosas e/ou 

poluentes; 

 Geração de resíduos da construção com necessidade de tratamento e/ou da 

criação de bota-foras; 

 Aumento do nível de ruídos com possíveis consequências de afastamento 

relativo da fauna; 

 Interferências no deslocamento natural e de risco de acidentes com a fauna 

associada. 

Relativo aos aspectos sociais também destacam-se inconvenientes, os quais 

exigirão medidas mitigadoras e compensatórias, a saber: 

 Aumento do risco de acidentes viários (colisões e atropelamentos); 

 Aumento da demanda por infraestruturas para atendimento público (saúde, 

educação, segurança, energia e saneamento, entre outros); 

 Presença de população estranha às comunidades atuais e o surgimento de 

conflitos sociais; 

 Aumento do risco de acidentes de trabalho induzindo à necessidade de 

ampliação da infraestrutura para o atendimento de emergências médicas. 

Tendo em vista os efeitos positivos e negativos causados pelo empreendimento, 

deve-se analisar comparativamente a possibilidade da implantação ou não do mesmo. 

Analisando-se o trecho do projeto proposto e a não execução da obra, este já encontra-

se implantado com revestimento primário, sem manutenção adequada. Há processos 

erosivos em alguns trechos, os quais deverão continuar seus efeitos. Em relação à 

fauna existente, a não implantação do empreendimento garantiria sua manutenção no 

atual estado, sem modificações relevantes. Como principal característica adversa, o 

rendimento socioeconômico continuaria em seu estado de baixo aproveitamento, quase 

de estagnação e sem oportunidades para novas iniciativas. O movimento migratório 

das populações seria incrementado, pois não se vislumbrariam melhores oportunidades 

de trabalho e renda, notadamente para a população mais jovem. 
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Por outro lado, a implantação do projeto proposto trará diversos benefícios 

sociais, já citados anteriormente, além da implantação das ciclovias, que trarão 

diversos benefícios para a população afetada e para o meio ambiente. Além disso, 

haverá a melhoria da infraestrutura urbana, o melhor controle e o conhecimento dos 

aspectos ambientais relevantes, em decorrência da implantação dos programas 

propostos. 

Finalizando, a análise dos benefícios e dos malefícios que o empreendimento 

possa significar ao meio ambiente, conclui-se por sua viabilidade ambiental de 

implantação. 

Os benefícios estimados vão de encontro às expectativas da população da AID e 

AII que esperam há aproximadamente 50 anos pela execução desta importante obra. 

Manifestações na internet e redes sociais ratificam a grande esperança da população 

local em ver concretizadas as promessas de investimento que, certamente, produzirão 

mudanças na vida e economia local. 

Complementando, as medidas compensatórias e mitigadoras previstas e os 

programas ambientais propostos foram criteriosamente estabelecidos, com o objetivo 

de preservar ao máximo as condições do ambiente atual, bem como, de garantir o 

acompanhamento e o fiel controle das eventuais mudanças indesejáveis. 
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11 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO ESTUDO 

 

Nome: Marcelo José Leal Gasino 

CPF: 782.642.789-49 

Qualificação profissional: Engenheiro Civil. 

Número no Conselho de Classe e Região: PR-56996/D 
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Telefone: (41) 3362 5569 

 

Declaro sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras. 
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12 TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente volume refere-se ao Relatório Final da elaboração do Plano de 

Controle Ambiental do Projeto de Pavimentação da PR-364, no trecho São Mateus do 

Sul - Irati; extensão: 47,71 quilômetros e contém 464 folhas. 
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Figura 194  - Remanescentes florestais identificados na área de estudo
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Figura 201 - Remanescentes florestais passíveis de supressão devido às obras
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Compactação do solo 2 Planejamento/Implantação

Interferências com a Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas 3
Implantação/Operação

Carreamento de Sólidos  e Assoreamento da Rede de Drenagem 3
Implantação/Operação

Modificação do Sistema de Drenagem Natural 3 Planejamento/Implantação

Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de 

material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares.  
1

Implantação/Operação

Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação. 1 Implantação/Operação

Processos erosivos 2 Planejamento/Implantação

Geração de resíduos sólidos 3 Implantação

Redução da emissão de gases veiculares e mehoria da qualidade do ar (Impacto 

decorrente da implantação de ciclovias)
3

Implantação/Operação

Deposição de Material de Descarte 2 Implantação

Supressão da vegetação - alteração da paisagem * 2 Implantação/Operação

Risco de ocorrência do afugentamento e/ou atropelamento da fauna 3
Implantação/Operação

Perturbações nos habitats para a fauna - fragmentação, dispersão da fauna e favoreci-

mento da caça ilegal.

**
3

Implantação/Operação

Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos 2
Implantação/Operação

Risco de incêndios 2 Implantação/Operação

Formação de Ambientes Propícios ao Desenvolvimento de Vetores 2 Implantação

Comprometimento dos Ecossistemas e Biotas Aquáticas 3
Implantação/Operação

Geração de expectativa e incertezas da população da AID 3 Implantação/Operação

Alterações na fluidez e/ou mobilidade do trânsito e riscos de ocorrência de acidentes *** *** *** *** *** *** *** 3 Implantação

Indução à alteração do uso e ocupação do solo da AID **** 3 Operação

Alteração da paisagem da ADA e AID.
***** ***** ***** ***** *****

3
Implantação/Operação

Transtorno aos habitantes da AID 2 Operação

Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis ****** 3 Operação

Pressão sobre a infraestrutura urbana nos municípios da AID. 3 Operação

Redução do risco de acidentes e mortes por atropelamento (Impacto decorrente da 

implantação de ciclovias e calçadas)
3 Monitoramento e controle do tráfego na área de entorno do empreendimento durante as fases de implantação e operação do projeto; Incentivo ao uso das ciclovias

Implantação/Operação

Melhoria na qualidade de vida da população atingida (Impacto decorrente da implantação 

de ciclovias)
3 Incentivo ao uso das ciclovias

Operação

Melhoria na saúde da população atingida (Impacto decorrente da implantação de ciclovias) 3 Incentivo ao uso das ciclovias
Operação

Redução do número de atendimentos em postos de saúde (Impacto decorrente da 

implantação de ciclovias)
3 Incentivo ao uso das ciclovias

Operação

Redução de veículos transitando pela rodovia (Impacto decorrente da implantação de 

ciclovias)
2 Monitoramento e controle do tráfego na área de entorno do empreendimento durante as fases de implantação e operação do projeto; Incentivo ao uso das ciclovias

Implantação/Operação

Incentivo à economia local (Impacto decorrente da implantação de ciclovias) 3 Operação

Alteração no Quadro Demográfico 3 Implantação

Ocorrência de Acidentes de Trabalho 2 Implantação
Aumento da renda regional, local e das arrecadações públicas 3 Operação

Aumento do número de acidentes na rodovia e nas áreas do entorno 3 Implantação

Redução dos custos de transporte de mercadorias, bens e divisas 3 Operação

Perda de imóveis e impacto social pelo processo de desapropriação. 3 Planejamento

Descrição

Grau de relevância:

1) Baixa relevância

2) Média relevância

3) Alta significância

** Impacto irreversível nas áreas em que os ecossistemas forem suprimidos.

*** O impacto é temporário na fase de implantação com relação ao fluxo de máquinas e caminhções, enquanto na fase de operação é permanente devido ao fluxo de veículos.

Na fase de operação o impacto é positivo, de longo prazo, local e permanente.

**** O impacto é benéfico do ponto de vista econômico e ambiental e, pode ser adverso se relacionado com os transtornos causados à população local devido

ao aumento do fluxo de veículos e pessoas na ADA e AID.

***** O impacto é benéfico na fase de operação e adverso na fase de implantação; imediato do ponto de vista da alteração da paisagem durante a fase de im-

plantação e de longo prazo a partir da fase de operação; reversível quando trata-se da alteração inicial na fase de obras e irreversível quando trata-se

da alteração final (rodovia em si) na fase de operação.

****** O impacto é benéfico considerando o benefício gerado para os proprietários de imóveis onde haja valorização dos mesmos e adverso considerando 

a pressão sobre os locatários de imóveis cuja valorização e especulação imobiliária se faça valer.

Além disso, o impacto é imediato, a partir do momento da divulgação do impacto e de longo prazo a partir do início das obras e da fase de operação da rodovia.

Da mesma forma é imediato e se manterá até a fase de operação, portanto, havera alteração na mobilidade do trânsito desde o início das e se prolongará com o funcionamento da rodovia.

Valorização da AID.

Valorização da AID.

Controle, contenção e prevenção dos processos degradadores da qualidade atmosférica; Incentivo ao uso das ciclovias.

Valorização da AID; Incentivo ao uso das ciclovias

Valorização da AID.

Valorização da AID.

Meio Sócio-

econômico

Valorização da AID.

R
e

g
io

n
a

l

A
d

ve
rs

o

G
ra

u
 d

e
 

R
e

le
vâ

n
ci

a

Controle, contenção e prevenção dos processos degradadores da qualidade atmosférica

Controle, contenção e prevenção dos processos degradadores da qualidade atmosférica; Controle de emissão de ruídos; Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas

degradadas e proteção de remanescentes florestais; Controle dos deslocamentos da fauna sobre a rodovia e conscientização da população.

Controle de emissão de ruídos.

Controle e contenção de processos degradadores da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de

remanescentes florestais; Controle e contenção de processos erosivos.

Controle e contenção de processos degradadores da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de

remanescentes florestais; Controle e contenção de processos erosivos.

Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de remanescentes florestais.
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Impactos Classificação

Valorização da AID.

Monitoramento e controle do tráfego na área de entorno do empreendimento durante  a implantação do projeto.

Meio Biótico

Controle e contenção de processos erosivos.

Controle e contenção de processos erosivos.

Controle e contenção de processos erosivos.

Manejo e controle de resíduos sólidos e materiais provenientes da terraplenagem, dos processos construtivos.

Manejo e controle de resíduos sólidos e materiais provenientes da terraplenagem, dos processos construtivos.

Medidas Mitigadoras/Potencializadoras

Matriz de Impactos

Meio Físico

Im
e

d
ia

to

M
é

d
io
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L
o

n
g

o
 P

ra
zo

Fase de Implementação 

da Medida Mitigadora

* Até certo ponto, é possível reverter a situação.

Controle e contenção de processos degradadores da qualidade das águas superficiais e subterrâneas; Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de

remanescentes florestais; Controle e contenção de processos erosivos.

Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de remanescentes florestais; Controle dos deslocamentos da fauna sobre a rodovia e conscientização da

população.

Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de remanescentes florestais; Controle dos deslocamentos da fauna sobre a rodovia e conscientização da

população.

Cuidados e controles relacionados à supressão da vegetação; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de remanescentes florestais.

Monitoramento e controle do tráfego na área de entorno do empreendimento durante  a implantação do projeto.

Avaliação da áreas e procedimentos legais para a desapropriação e indenização das populações e propriedades antingidas.

Manejo e controle de resíduos sólidos e materiais provenientes da terraplenagem e dos processos construtivos.

Minimização da ansiedade da população da AID.

Manejo e controle de resíduos sólidos e materiais provenientes da terraplenagem, dos processos construtivos; Recomposição florística de áreas degradadas e proteção de remanescentes florestais; Cuidados e controles

relacionados à supressão da vegetação.

Controle da ocupação desordenada do solo devido às alterações no quadro demográfico.

Monitoramento e controle do tráfego na área de entorno do empreendimento durante  a implantação do projeto; Prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho.

 

Figura 204 – Matriz de Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras/Potencializadoras 
Fonte: Concresolo,2014. 
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Figura 46 – Precipitações mensais – Estação Gonçalves Júnior (1976 a 2013) 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 40 – Precipitações mensais – Estação Pontilhão do Rio Potinga (1975 a 2013). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 36 – Precipitações mensais – Estação Divisa (1966 a 2011). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 38 – Precipitações mensais – Estação Fluviópolis (1966 a 2013). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 44 – Precipitações mensais – Estação Turvo (1976 a 2013). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 

 

0

100

200

300

400

500

600

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

) 

Ano 

Precipitação mensal - Estação Turvo - Rebouças 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ



                                                                                                                                                                                                          Concresolo 

                                                                                                                                                                                                                                                    Engenharia 

 

Volume 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          Plano de Controle Ambiental – PCA - PR-364 

   105 

 

 

Figura 42 – Precipitações mensais – Estação Rebouças (1976 a 2013). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 50 – Vazões mensais – Estação Pontilhão (1985 a 2012). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 51 – Vazões mensais – Estação São Mateus do Sul (1933 a 2012). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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Figura 52 – Vazões mensais – Estação Fluviópolis (1964 a 2013). 
Fonte: Concresolo, 2013, baseado em dados do Instituto de Águas do Paraná. 
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