
08 de setembro de 2021

Reunião com Ibama

Apresentação do EIA/RIMA



Processo de licenciamento

Requisição ao 
órgão ambiental

• Envio da Ficha de Caracterização de Atividade – FCA, 
para o IBAMA;

• Processo 02001.007037/2019-01 (mar/19)

Resposta 
do IBAMA

• Emissão de Termo de Referência 
para elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental – TR (nov/19)

Elaboração 
do estudo

• Elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental – EIA/RIMA / Protocolo via 
SEI e plataforma gov.br em (ago/21).

Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio nº 1304/2020)



Atendimento ao TR

Anexo 02 
do EIA



Contexto do empreendimento

O projeto do terminal partiu da premissa de
atendimento eficiente do modal ferroviário.



Alternativas locacionais

Unidades de 
conservação

SP

SC

Balneários / 
praias

Portos de Antonina

Portos de 
Paranaguá

TI

Curitiba e 
entroncamento
rodoferroviário



Alternativas locacionais

Revisão do 
PDDI

mantém o 
zoneamento 

da área



Alternativas locacionais 
Acessos rodoviários



A revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado de 
Paranaguá – PDDI Paranaguá (2020) prevê obras de 

revitalização na referida estrada, enquanto demanda da 
população e prevista no planejamento urbano vigente, 
além de disciplinamento do uso e ocupação do solo em 

sua extensão a fim de “evitar ocupações irregulares, alta 
densidade demográfica e possíveis problemas na 
disponibilidade e atendimento de infraestrutura 

disponíveis” (PPDI, 2020).

Alternativas locacionais 
Acessos rodoviários



Alternativas locacionais
Acessos ferroviários



Alternativas locacionais -
conclusão



Píer e ponte com 
estacas para 

minimizar 
intervenção em 

manguezal

Minimização da 
dragagem pela 

aproximação do píer 
ao canal, e 

proximidade a 
outros terminais

Layout do terminal 
visando priorizar 

ocupação de áreas 
antropizadas e de 

vegetação em 
estágios iniciais, 

minimizando 
intervenção em 
APPs de corpos 

hídricos e 
manguezal

Pera ferroviária e 
estruturas para 

recepção de 
composições 

inteiras, com ciclo 
rápido de 

carga/descarga (9h 
contra 64h em 

Paranaguá). > 21 
km de linhas 

férreas.

Planejamento para 
modal ferroviário 

estabelecer até 70% 
da capacidade de 
movimentação

Pátio de caminhões 
com estrutura para 
caminhoneiros e 

famílias

Acessos contemplados 
desde a fase de 

concepção e 
integrantes do 
licenciamento

Interligações internas 
reduzindo fluxo de 

caminhões e elevando 
a eficiência

Equipamentos elétricos 
e Onshore Power 

Supply (OPS)

Dragagem com draga 
tipo Hopper e descarte 

na ACE-20

Ferrovia com bitola 
métrica mas apta a 

conexão com a futura 
Ferroeste em bitola 

mista.

Acesso rodoviário com 
viaduto na 277, e 

ciclofaixas.

Alternativas tecnológicas



Dragagem

Bacia de evolução definida com a praticagem e com 
modelagem em laboratório da USP, considerando cenários 
de risco e condições de segurança para operações internas.

Cota -16,20 m DNH: 13.303.058 m³:
• 5.202.492 m³ para a primeira fase de dragagem;
• 1.235.153 m³ para a segunda fase de dragagem;
• 6.865.413 m³ para a terceira fase de dragagem.



ADA

• Estudo completo para:
• Terminal
• Acesso rodoviário
• Acesso ferroviário
• Área de despejo



Áreas de estudo



Diagnóstico

• Em grande parte dos temas, dados 
primários + dados de monitoramento da 
Appa

• Ofício nº 25/2020/COMAR/CGMAC/DILIC:
• Sob responsabilidade da equipe técnica, 

concorda:
• com o uso de dados da Appa

• com a realização de duas campanhas amostrais 
para os temas biota aquática, pesca, manguezais, 
qualidade da água



Diagnóstico
Meio biótico

Nº de espécies de aves monitoradas 215

Nº de espécies de mamíferos monitoradas 81

Nº de espécies de répteis e anfibios monitoradas 38

Nº de espécies de insetos monitoradas 119

Nº de espécies de peixes monitoradas 68

Nº de espécies de bentos monitoradas 218

Nº de espécies de carcinofauna monitoradas 10

Nº de parcela de levantamento de flora (acessos e porto) 63

Nº de gravações de monitoramento bioacústico 324

Meio físico

Nº de pontos de monitoramento de água doce 12

Nº de pontos de monitoramento de água na baía 9

Nº de pontos de monitoramento de água subterrânea 21

Nº de pontos de monitoramento de ruídos e vibrações 9

Nº de pontos de monitoramento atmosférico 3

Nº de pontos de monitoramento de sedimentos marinhos 46

Meio sócio

Número de entrevistas realizadas com a comunidade 72

Número de comunidades visitadas 7

Número de bairros visitados 10

Número de folders distribuidos 250

Número de reuniões/webinars 3



Diagnóstico - físico

✓ Realização de quatro campanhas de monitoramento de 
ruídos, vibrações, qualidade do ar, água doce 
superficial e subterrânea (set/out/2020; nov/2020; 
fev/2021; abr/mai/2021)

✓ Realização de duas campanhas de água superficial na baía;

✓ Análise de sedimentos marinhos;

✓ Estudos geológicos, pedológicos,
hidrogeológicos, paleontológicos, 
espeleologia, climatologia e 
recursos hídricos;

✓ Modelagem hidrodinâmica e de plumas de
dispersão.



Diagnóstico - físico



Diagnóstico - físico



Diagnóstico - físico



Diagnóstico - físico



Diagnóstico - biótico

✓ Quatro campanhas de monitoramento de fauna terrestre
- herpetofauna, mastofauna, entomofauna e avifauna;
✓ Duas campanhas de monitoramento de fauna aquática 
(plâncton, bentos, peixes, mamíferos marinhos, carcinofauna e 
tartarugas);

✓ Monitoramento bioacústico;

✓ Inventário florestal para área do empreendimento e acessos;

✓ Monitoramento de manguezal;

✓ Levantamento de macrófitas aquáticas.



Diagnóstico – biótico - fauna



Diagnóstico – biótico - fauna

Dados secundários



Diagnóstico – biótico - fauna



Diagnóstico – biótico - fauna



Diagnóstico – biótico - fauna



Diagnóstico – biótico - fauna



Fauna



Diagnóstico – biótico - flora



Diagnóstico – biótico - flora



Diagnóstico - socioeconômico

✓ Realização de duas campanhas para avaliação da área e 
entrevistas com a comunidade;

✓ Realização da divulgação do empreendimento através 
de webinars, rádio, folders, cartazes e mensagens 
diretas por aplicativos;

✓ Levantamentos realizados para dinâmica populacional, 
dinâmica econômica, dinâmica territorial, dinâmica 
sociocultural.



Diagnóstico - socioeconômico



Diagnóstico - socioeconômico



Análise de paisagem



Unidades de conservação

• De acordo com a Resolução Conama nº 428/2010 e alterações
posteriores da resolução 473/2015, não existem mais
restrições ou obrigações de notificação aos órgãos gestores a
respeito de empreendimentos localizados no entorno de UCs
sem zona e amortecimento definida em plano de manejo,
caso do PE do Palmito e do Parna Saint-Hilaire/Langue.

• Entre o PE do Palmito e o terminal encontra-se a área urbana
de Paranaguá.

• Entre o Saint-Hilaire/Langue e a estrada velha de Alexandra
está a BR 277.

Compensação ambiental



Análise integrada / fragilidade



Impactos

• Alterações em ambientes terrestres
• Supressão de vegetação = 134,86 ha

• 99,31 ha no terminal (57%)
• 34,12 ha nos acessos
• 1,43 ha de intervenção em 

manguezal
• Alterações em ambientes aquáticos

• Hidrodinâmicas
• Sedimentos

• Pressão sobre a fauna por redução e 
alteração de habitats
• Ruído subaquático

• Alteração na paisagem
• Externalidades como resíduos, efluentes, 

emissões, ruídos e vibrações
• Expectativas e alterações no cotidiano
• Pressão sobre serviços públicos e 

equipamentos urbanos
• Efeitos sobre atividades pesqueiras e 

marisqueiras
• Fortalecimento da atividade portuária
• Arrecadação de tributos



Impactos

Acesso rodoviário
Faixa de 40 metros, compreendendo a faixa de domínio do 
acesso. Atualmente a faixa de domínio do trecho existente 
(Estrada Velha de Alexandra) é de 12 m, sendo necessária a 
realização de desapropriação complementar.

Será necessária a desapropriação de uma área total de 
281.067,94 m², assim distribuídas:
• 18.588,00 m² distribuídos em 18 lotes industriais;
• 31.009,28 m² distribuídos em 32 lotes residenciais;
• 231.470,66 m² de áreas de vegetação.

Além das desapropriações, prevê-se a necessidade de 
demolição de algumas estruturas, perfazendo uma área 
construída total de 7.973,88 m² assim distribuídas:
• 2.592,61 m² de 10 edificações industriais;
• 5.381,26 m² de 33 edificações residenciais;

Acesso ferroviário
Faixa de domínio de 40 m de largura. Desapropriação de 
uma área de 3.676 m². Ainda, será necessária a 
demolição de uma área construída de 1.067,20 m² 
distribuída em três edificações residenciais.

• Propriedade e infraestrutura
• Terreno próprio na área do terminal
• Alterações no sistema viário, com melhorias

• Geração de emprego e renda



Áreas de influência



Estrutura de programas já 
busca integração com os 

programas da Appa.



Fundiário

Superintendência do Patrimônio da União no 
Estado do Paraná (SPU), no âmbito do processo de 
nº 10154.117636/2019-16, emitiu a Declaração 
de Regularidade de Utilização de Imóvel da
União e Disponibilidade de Espaço Físico em Águas 
Públicas.

O referido documento declara a regularidade do 
regime de ocupação do Porto Guará em área da 
União, sob Registro Imobiliário Patrimonial – RIP 
nº 7745.0000044-08. Ainda, explicita que:

Existe disponibilidade de espaço físico em águas públicas 
contíguo ao imóvel citado, dentro da projeção dos limites 
laterais do terreno e não existem óbices por parte desta 
Superintendência em relação ao desenvolvimento dos 
projetos e obtenção de licenças e autorizações relativos 
ao empreendimento (...).



Intervenientes e interfaces

• Prefeitura – certidão de uso e ocupação do solo

• Olapa – Ofício Transpetro nº 019/2019

• Acessos – PR, SEIL, DER/PR, Prefeitura de Paranaguá: processos n°
15.644.165-1 e n° 16.134.950-1.

• Água e esgoto - Oficio n°20/21 Paranaguá Saneamento

• Energia - Parecer de acesso nº 014/2020 Copel
• Circuito expresso em 138 kV a partir da subestação Posto Fiscal 230 kV, 

até a área de implantação do empreendimento, com extensão aproximada 
de 3,1 km

• Traçado prioriza faixa de domínio de estradas e ruas

• Ministério dos Transportes (Processo n° 50000.071854/2019-67 e 
50000.037946/2020-51), Antaq (Processo n°50300.004329.2020-95), 
Marinha do Brasil (Processo n°412-006076/2018) e a Alfândega da 
Receita Federal (Processo n°10120.006455/0919-10)

• Iphan:
• Terminal: Ofício nº 144/2020/CNL/GAB PRESI-IPHAN (01508.000121/2019-21)

• Acesso ferroviário: Ofício nº 835/2021/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR-IPHAN (01508.000624/2020-
31)

• Acesso rodoviário: Ofício nº 1254/2021/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR-IPHAN 
(01508.000623/2020-96).



Funai

Solicitação de TR OF 424/19/COMAR03/12/19

11/05/20

16/06/20

28/08/20
17/09/20

05/10/20

Emissão do TR – OF 510/20/CGLIC

OF 15/20 – Reavaliação do TR para considerar estudos existentes 

OF 1183/20 – Consulta comunidade para ECI com dados secundários

Despacho da Coordenação: não há pessoal especializado para tratar da demanda04/11/20

24/02/21

02/03/21

05/03/21

OF 21/20 – Prot. Plano de Trabalho

MEM 244/20/CGLIC– solicita a Coordenação Local para consulta a comunidade

OF 09/20 – Disponibiliza vídeos para auxiliar na consulta a comunidade indigena

Despacho COTRAM/2021 - reitera demanda à Coordenação Regional p/ consulta a Com. Indígena

Coordenação Local informa que foi realizada a consulta a comunidade através do Cacique
Dionísio. (não há óbice para realização dos estudos a partir de dados secundários)

14/06/21 E-mail – Está sendo avaliada a utilização de, somente, dados secundários e será emitido novo TR com esse objetivo

30/06/21 E-mail – Emitido novo TR, o qual consta com minuta de OF

30/06/21 Ofício minutado “informa a negativa por parte dos indígenas quanto à possibilidade de composição do
CI-EIA apenas a partir de dados secundários”, permanecendo válido o Termo de Referência 

(SEI n° 2142797) e estando em curso a avaliação do Plano de trabalho

E-mail – comunicado que haverá a necessidade de produção de dados primários e que
permanece válido o antigo TR. O Plano de Trabalho está em processo de análise.

04/08/21

01 ANO PARA APROVAÇÃO 
DO PLANO DE TRABALHO

Porto Guará

IBAMA

FUNAI

Estudo de componente indígena (EIC) sob 
processo nº 08620.012848/2019-12



Comunicação

• 1ª campanha de trabalho de campo com duração de três dias no 
município de Paranaguá (área urbana);

• 2ª campanha de trabalho de campo com duração de cinco dias no 
município de Paranaguá (área rural e urbana);

• Disponibilização de canais de comunicação contínuos (contato 
telefônico, mídia social WhatsApp, discagem direta gratuita 0800, e-
mail, código QR);

• Campanha de divulgação presencial das reuniões técnicas nos 
municípios de Paranaguá, Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, 
Matinhos e Guaratuba;

• Campanha de divulgação virtual das reuniões técnicas junto às partes 
interessadas identificadas durante as campanhas de trabalho de 
campo;

• Realização de três reuniões técnicas online;

• Disponibilização de vídeo sobre o empreendimento, atividades do 
licenciamento em plataforma online gratuita e publicização dos canais 
de comunicação;

• Monitoramento dos canais de comunicação contínuos.

https://youtu.be/nYK7BqdN65s



Conclusão

• Terminal já com acessos no processo; próximo a rodovias e 
ferrovia

• Compatibilidade com plano diretor (ZIEP)

• Alternativa real para deslocar parte da carga futura para fora do 
centro urbano e seus conflitos

• Supressão de vegetação -> área permite manter percentual da 
Lei da Mata Atlântica, e é prevista compensação

• Local reduz necessidade de dragagem

• Prevê-se revitalização da estrada Velha de Alexandra

• Prioridade ao modal ferroviário

• Comunidade pesqueira mais próxima é a Vila Guarani, com 
acesso à Baia pelo Rio Emboguaçu

• Programas ambientais alinhados com o porto público

• Viabilidade do empreendimento x não implantação
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Rua Marechal José Bernardino Bormann, 
821

Curitiba- PR
(41) 3336-0888

www.ciaambiental.com.br
ciaambiental@ciaambiental.com.br

Obrigado!


