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O presente documento, o Relatório do 

Impacto de Vizinhança, resume e 

simplifica os estudos e dados contidos no 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV,  

das Obras de Complementação da 

Ampliação do Terminal de Contêineres de 

Paranaguá – TCP, no Município de 

Paranaguá, no Estado do Paraná (Figura 

1).  

 

E s t e  p r o j e t o  d a s  o b r a s  d e 

complementação da ampliação possui 

Licença de Instalação – Li no âmbito 

federal emitida pelo IBAMA sob nº 

1190/2017, em 24 de novembro de 2017. 

 

Ainda, é importante destacar que a TCP 

possui Licença de Operação no âmbito 

federal, emitida pelo IBAMA, sob nº 

1250/2014 , pa ra o p ro ces so de 

licenciamento ambiental do cais leste, e 

mais recentemente, mediante processo de 

regularização ambiental, obteve a Licença 

de Operação - LO No 1356/2016, referente 

a operação do terminal portuário privativo.   

A TCP, uma das ma i s modernas 

integradoras logísticas para comércio 

exterior no Brasil, administra o Terminal 

de Contêineres de Paranaguá e a empresa 

de integração logística TCP Log, e está 

localizada na extremidade leste do Porto 

Organizado de Paranaguá, ao longo do 

c a i s d e a c o s t a g e m d a A P P A – 

Administração dos Portos de Paranaguá e 

Antonina, em área inserida no Complexo 

Estuarino de Paranaguá (CEP).  

 

A TCP foi criada em 1998, quando venceu 

licitação realizada pelo Governo do Paraná 

para a concessão do Terminal de 

Contêineres do Porto de Paranaguá, e 

desde sua concepção em 1988, buscou o 

maior equilíbrio intermodal, mirando 

estrategicamente na redução de impactos 

ambientais de um lado e do outro, 

buscando ganhos logísticos para a cadeia 

produtiva localizada em sua área de 

influência.  

 

Para tanto, e com visão futurista, a TCP 

realizou investimentos necessários em 

infraestrutura, equipamentos e mão de 

obra para atender com eficiência, 

agilidade e acompanhar o ritmo de 

expansão do comercio mundial de 

contêineres para os próximos anos.  
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Os investimentos, concluídos em meados do ano de 2015, 

quase dobraram a capacidade do terminal, de 800 mil para 

1,5 milhão de TEU’s (unidade equivalente a um contêiner de 

20 pés). Mas os avanços não devem parar por aí. Antes 

mesmo de concluir o seu projeto de ampliação, a TCP 

pretende aumentar sua capacidade em busca de maior 

competitividade. Este novo projeto prevê investimentos a 

serem aplicados até 2018.  

 

Com o projeto de complementação das obras de ampliação 

o cais de atracação passará dos atuais 879 metros para 

1.099 metros de extensão. A retro área, essencial para a 

movimentação e armazenagem dos contêineres, subirá dos 

atuais 320 mil m2 para 460,380 mil metros quadrados.

(Figura 2). Com isso, a capacidade do terminal saltará dos 

atuais 1,5 milhões de TEU’S para 2,5 milhões de TEU’s. 
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Figura 1. Vista aérea do Terminal de Contêineres de Paranaguá - TCP. 

Figura 2. Projeto de Complementação das Obras de Ampliação da TCP. 

Figura 3. Desenho esquemático com 3 navios Super Post Panamax atracados 
simultaneamente	

O objetivo  do Projeto de Complementação das Obras de Instalação da 

TCP é adequar o terminal à frota de navios de 360 metros de 

comprimento, de modo a atender três navios de grande porte 

simultaneamente.(Figura 3). 
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Toda obra de construção, ampliação e otimização de 

empreendimentos, em virtude da localização, sua 

dimensão construtiva e natureza da atividade, pode 

ocasionar modificações no uso e ocupação do solo do 

território urbano, com possíveis impactos positivos e 

negativos para a vizinhança com possibilidade de 

interferência direta na dinâmica da cidade. 

  

Uma avaliação adequada destes impactos ambientais 

e urbanísticos, com proposição de medidas 

mit igadoras e compensatórias, vão ser de 

fundamental importância para o sucesso do 

empreendimento, minimizando riscos futuros e 

equacionando eventuais conflitos com a vizinhança. 

  

O Relatório de Impacto de Vizinhança-RIV é um 

documento que sintetiza e apresenta, o conjunto dos 

estudos e informações técnicas relativas à 

identificação, avaliação, prevenção, mitigação e 

compensação dos impactos na vizinhança de um 

empreendimento ou atividade, de forma a permitir a 

análise das diferenças entre as condições que 

existiriam com a implantação do mesmo e as que 

existiriam sem essa ação.  

 

O EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança e seu 

respectivo RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança 

tomam como orientação o Estatuto da Cidade, Lei nº 

10.257/2001, que os previu enquanto instrumentos 

mediadores entre interesse privado e a garantia da 

qualidade de vida da população urbana que gravita 

em seu entorno. 

 O presente Relatório de Impacto de Vizinhança 

(RIV), foi elaborado de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, 

considerando as orientações legais vigentes sobre as 

políticas de gestão urbana nas esferas federal, 

estadual e municipal, e os estudos foram 

desenvolvidos a partir de levantamentos primários e 

consulta a dados secundários de fontes diversas. As 

atividades ocorreram no período de abril 2016 até 

março de 2017. 

  

Os trabalhos foram executados em conformidade, 

com o Termo de Referência Padronizado emitido e 

definido pelo Decreto Municipal nº 544/2013 em seu 

Art.1º, conforme dispõe a Resolução do Conselho 

Municipal de Urbanismo (CMU) nº 008 de 25 de 

setembro de 2015. 
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1.1. ÓRGÃO FINANCIADOR E FASES 	

A TCP elaborou seu plano de captação de recursos 

para o Projeto de Complementação das Obras de 

Ampliação de seu cais e retro área, após contatos 

com instituições financeiras privadas e públicas, 

para definir qual seria o melhor caminho a ser 

seguido. A empresa optou pela emissão debêntures 

no valor de R$ 588 milhões em três séries, a qual 

foi concluída e liquidada em 07 de novembro de 

2016. Tal valor foi incorporado ao caixa da 

companhia e será investido de acordo com o 

cronograma das obras.  

 

A fim de equalizar os custos das obras e os demais 

custos marginais sem depender da geração de 

caixa operacional da companhia, a TCP está 

desenvolvendo junto ao BNDES um financiamento 

de aproximadamente R$ 300 milhões. 

  

11 

TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ	



2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Atualmente, a TCP – Terminal de 

Contêineres de Paranaguá opera 

os berços 215 (Full Contêiner, 

Carga Geral), 216 (Full Contêiner, 

Ca rga Ge ra l ) e 217 ( Fu l l 

Contêiner, Carga Geral), e dolfins 

de amarração para operação de 

navios de transporte de veículos 

Car Carriers (operações PPC, Roll-

on/Roll-off) do Porto Organizado 

d e P a r a n a g u á , c o n f o r m e 

apresentado na Figura 2, que 

ilustra a condição atual da área 

de interesse do projeto das obras 

d e c o m p l e m e n t a ç ã o d a 

ampliação. 
	

Desta forma, é proposta a 

instalação de um (01) novo berço 

de atracação para navios de 

contêineres; quatro (04) dolfins 

de amarração/atracação para a 

movimentação de navios Car 

Carriers (transporte de veículos e 

máqu inas em ge ra l ) ; e a 

a m p l i a ç ã o  d a  á r e a  d e 

movimentação de retrocais (pátio 

de contêineres) do terminal, 

conforme apresentado na Figura 

4.  

O novo berço de atracação 

projetado possui comprimento de 

duzentos e vinte (220) metros, 

largura igual a cinquenta (50) 

metros, e área de onze mil 

metros quadrados (11.000 m²; 

0,011 km²) . É proposta a 

instalação do novo berço de 

atracação na posição dos atuais 

dolfins de amarração/atracação, 

de forma contígua ao berço 217 

(Figura 5).  
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Figura 4. Situação atual da área de interesse do projeto de complementação das obras de ampliação da TCP. 
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Figura 5. Espacialização do empreendimento projetado para a complementação das obras de ampliação da TCP.	
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Figura 5. Espacialização do empreendimento projetado para a complementação das obras de ampliação da TCP.	
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De forma perpendicular ao novo 

berço projetado, descrito acima, 

serão instalados quatro (4) novos 

dolfins de atracação/amarração, 

visando a operação de navios Car 

Carriers (transporte de veículos e 

máquinas em geral).  

 

O principal objetivo da ampliação 

ocorrer de forma contígua ao cais 

existente é garantir a adequação e a 

modernização do terminal, o que 

provocará, como decorrência, 

ganhos no uso ot imizado da 

infraestrutura e dos equipamentos, 

além do aumento da produtividade, 

com consequente transferência de 

ganhos de competitividade para 

todas as cade ias p rodut i vas 

envolvidas. 

 

A área de mov imentação de 

retrocais, irá ser expandida em cento 

e cinquenta e sete mil e quinhentos 

metros quadrados (157.500 m²; 

0,157 km²), com comprimento de 

quinhentos metros (500 m), e 

largura igual a trezentos e quinze 

m e t r o s ( 3 1 5 m ) , c o n f o r m e 

a p r e s e n t a d o n a F i g u r a 3 5 . 

Atualmente, a TCP conta com 

trezentos e dois mil, oitocentos e 

oitenta metros quadrados (302.880 

m²; 0,302 km²) de área de 

mov imen ta ção de r e t r o ca i s . 

Portanto, com a ampliação de 

157.500 m², a TCP passará a contar 

com 460.380 m² (0,460 km²) de 

área de movimentação de retrocais.   

 

De acordo com o projeto, a nova 

área de movimentação de retrocais 

será expandida conservando os 

mesmos critérios de design do pátio 

atual, mas com alteração da 

metodologia do atual aterro para laje 

sobre estacas em toda região, o que 

permitirá o fluxo hidrodinâmico das 

águas do estuário da baía de 

Paranaguá. Para a ampliação da área 

de retrocais será necessária a 

i n s t a l a ção de e s t ru tu ra s de 

sustentação ao piso do pátio 

projetado, compostas de estacas, 

vigas, pré-lajes e lajes.  

 

A escolha pelo estaqueamento é 

decorrente do fato de que trará 

meno s impa c t o s amb i en t a i s 

comparativamente com as técnicas 

de dragagens e aterros, isso porque 

eventuais impactos no estuário e 

solo são minimizados.  

 

Para a operacionalização do novo 

berço e dolfins são propostas duas 

(2) poligonais de dragagem: (1) 

poligonal de dragagem para a área 

de atracação do novo berço para a 

cota de -16,50 m (DHN); e (2) 

poligonal de dragagem para a área 

de atracação e manobra dos novos 

dolfins para a cota de -10,50 m 

(DHN), conforme apresentado na 

Figura 6  
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Figura 6.Poligonais de dragagem para as obras de complementação da ampliação da TCP.	
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O volume estimado de material a ser removido 

para a complementação das obras de ampliação 

da TCP, até as cotas de dragagem, é de 

seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e 

quarenta e quatro metros cúbicos (662.544 m³). 

O volume de material estimado na tolerância 

vertical de 0,50 metros é de sessenta e sete mil, 

seiscentos e noventa e quatro metros cúbicos 

(67.694 m³). Portanto, o volume total estimado 

de material a ser removido é de setecentos e 

trinta mil, duzentos e trinta e oito metros 

cúbicos (730.238 m³). (Tabela 1). 

 

É proposta a deposição do material dragado na 

área ACE-20 (Figura 7), com coordenadas de seu 

ponto central descritas na Tabela 2, e área de 

10,83 km².  

 

Poligonal Talude	
V:H 

Cota	Dragagem	
(DHN) Volume	Cota	(m³) Volume	

Tolerância	(m³) Volume	Total	(m³) 

Dolfins 1:6 -10,50m 480.865 44.174 525.039 
Berço 1:6 -16,50m 181.679 23.520 205.199 

Total 	 662.544 67.694 730.238 

Tabela 1. Estimativas de volume de dragagem para as poligonais de dragagem pré-determinadas pelo 
empreendedor. 

Tabela 2. Coordenadas geográficas do ponto central do Bota-
Fora ACE-20. Datum WGS 84, Projeção UTM, Zona 22J. 

X	(Leste) Y	(Norte) 
787765	m 7158120	m 
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Figura 7. Localização da área de bota-fora do material a ser dragado para as obras de complementação da ampliação da TCP 
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2.1. Compatibilização do Projeto com o Plano Diretor de 

Paranaguá e Legislação Ambiental e Urbanística  

As instalações da TCP estão atreladas ao 

Contrato de Arrendamento nº 020/98, 

sendo o poder concedente a União e 

tendo como interveniente a Autoridade 

Portuária (Administração dos Portos de 

Paranaguá e Antonina – APPA). 

Deve-se observar e considerar neste 

c o n t e x t o a L e i d o s P o r t o s N º 

12.815/2013, que dispõe sobre a 

exploração de portos e instalações 

portuárias que estabelece o Porto 

Organizado. 

a) Justificativas da localização do 

empreendimento do ponto de vista 

urbanístico e ambiental 

  

A TCP - Terminal de Contêineres de 

Paranaguá está instalada no Porto 

Organizado de Paranaguá há quase duas 

décadas. Data de 28 de junho de 1998 a 

emissão da Licença de  

Instalação - LI, na época para a TECON – 

Terminal de Contêineres, que venceu a 

licitação para arrendamento do terminal 

de contêineres, no ano de 1998. Desta LI 

se valeu para realizar a obra de instalação 

do empreendimento. 

 

 

 

 

 

Em 2014, ocorreu a ampliação do cais, de 

564m para 879m, com a construção de 

três dolfins e com aumento da capacidade 

da retroárea para 320 mil m² de 

armazenagem, houve investimentos em 

equipamentos, como portêineres e 

transtêineres. Até o final de 2018 serão 

investidos R$ 550 milhões na ampliação e 

adequação do terminal, incluindo a 

expansão do cais de atracação, que 

ganhará mais 220 metros, passando a 

contar com 1.099 metros de extensão; a 

construção de dolfins exclusivos para a 

atracação de navios que fazem o 

transporte de veículos; e a ampliação da 

retroárea do terminal, e que será 

ampliada para cerca de 460.380 m² 

A ampliação da TCP ocorrerá no mesmo 

imóvel das atividades atualmente em 

operação. O terreno se insere em local 

adequado ao uso e ocupação pretendidos, 

segundo o planejamento e a legislação, e 

também proporcionará maior eficiência e 

capacidade às atividades de operação, 

com consequentemente aumento da 

infraestrutura portuária em Paranaguá 

 

 

 

 

 

 

P o r t a n t o ,  a  a m p l i a ç ã o  d o 

empreendimento é estratégica do ponto 

de vista urbanístico e ambiental, pois a 

ampliação da capacidade de um terminal 

portuário consolidado como a TCP gerará 

aumento do desempenho operacional com 

reflexos diretos na melhoria da qualidade 

operacional dos serviços, sem que ocorra 

aumento nos custos portuários, já que a 

TCP está inserida regionalmente em uma 

área de influência com diversos terminais 

em um forte ambiente concorrencial.  
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b) Tipo de solo e textura 

  

Para a caracterização ambiental dos 

sedimentos das áreas de influência do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá 

- TCP f o ram u t i l i z ados dados 

secundários de estudos já realizados na 

baía de Paranaguá, bem como dados 

primários obtidos em novembro de 

2 0 1 5 n a á r e a a d j a c e n t e a o 

empreendimento. 

 

A amostragem do sedimento a ser 

dragado foi realizada por meio da 

retirada de testemunhos do perfil 

vert ical sedimentar, através da 

metodologia de sondagem Vibra core.  

  

Os resultados atestaram a boa 

qualidade ambiental do material 

s e d i m e n t a r c o l e t a d o n a á r e a 

pretendida para realizar as obras de 

ampliação, onde predominam as 

frações arenosas, que tem menor 

capac idade de acumu lação de 

subs tânc i a s . Sendo as s im , o s 

s e d i m e n t o s a v a l i a d o s n e s t a 

caracterização podem ser dispostos em 

águas jurisdicionais brasileiras ou ainda 

podem ser reutilizados, conforme prevê 

a Resolução CONAMA N° 454/2012, em 

obras como aterros, por exemplo.  

  

O material amostrado nas sondagens 

Vibracore é composto de areia fina, 

areia média, areia muito fina, silte 

grosso e silte médio.  
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c) Hidrogeologia e Tipo de Aquífero 

  

A região em que está local izado o 

empreendimento é caracterizada pela 

Unidade Aquífera Costeira (Aquífero 

Costeiro). 

  

O aquífero costeiro desenvolve-se ao longo 

de uma faixa situada entre as rochas 

cristalinas da Serra do Mar e o Oceano 

Atlântico, no Estado do Paraná, tendo como 

expressão geomorfológica extensas planícies 

costeiras. É constituído por terraços de areias 

f i n a s  a  g r o s s a s ,  p o r  v e z e s 

microconglomeráticas, com níveis argilosos e 

conchíferos intercalados. Tais sedimentos, de 

idade quaternária, encontram-se depositados 

diretamente sobre os granitos, migmatitos e 

gnaisses do embasamento cristalino e 

representam ambientes deposicionais com 

graus diversos de influência dos domínios 

continental e marinho. 

  

Rosa Filho et al. (1998a) relatam a existência 

de poços no Aquífero Costeiro utilizados para 

o abastecimento da cidade de Paranaguá, 

com vazão média da ordem de 10 m3/h, 

eprofundidades entre 8 e 10 m. 

  

A s á g u a s c a p t a d a s a p r e s e n t a m 

características químicas que as classificam 

como bicarbonatadas cálcicas-magnesianas, 

com teores de sólidos totais dissolvidos em 

torno de 220 mg/L, adequadas para o 

consumo humano 

  

d) Mapeamento das redes de água 

pluvial, água, esgoto, luz e telefone na 

área de influência 

  

ü  Abastecimento de Água 

  

Com relação ao consumo de água, a TCP é 

abastecida pelo sistema de abastecimento 

municipal da empresa CAB Águas de 

Paranaguá. 

  

ü  Energia Elétrica 

  

Com relação ao consumo de energia elétrica, 

a TCP é abastecida pela COPEL – Companhia 

Paranaense de Energia.  

  
		
ü  Esgoto 
		
		

Os efluentes sanitários gerados nas distintas 

infraestruturas administrativas do terminal 

(prédio administrativo, guaritas, gates, 

galpões, dentre outros) são interligadas à 

rede pública de coleta de esgoto sanitário, 

operada pela concessionária de serviço 

público CAB Águas de Paranaguá, que realiza 

o tratamento dos efluentes, com atividades 

licenciadas pelo Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP. 

  

ü  Água Pluvial   

  

A retroárea ampliada será de 460.380 mil 

metros quadrados, e contemplada por um 

sistema de drenagem superficial de águas 

pluviais composto por seis linhas de 

canaletas de captação, totalizando 1.920 

metros com 8 caixas separadoras de água e 

óleo distribuídas por esta área.  

  

Estas canaletas de drenagem superficiais 

conduzirão as águas até tubulações sob o 

piso, e daí até caixas separadoras de água e 

óleo (CSAO) com posterior lançamento ao 

leste da nova retroárea. 
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Nas CSAO o desague é realizado por caixas de 

saída que evitam turbidez e erosão no local de 

lançamento. 

  

Na nova área a ser ampliada todos os pontos 

de lançamento de águas pluviais possuirão 

CSAO, dotadas de válvulas de fechamento 

manual, e caso ocorra um vazamento que 

venha saturar a sua capacidade, estas serão 

fechadas para a contenção do vazamento, 

impedindo o mesmo de alcançar os pontos de 

lançamento.  

 

ü  Área IMO 

  

A TCP – Terminal Contêineres de Paranaguá 

conta com áreas específicas para a destinação 

de produtos perigosos, sendo estes locais 

denominados de ÁREA IMO, que conta com um 

espaço de aproximadamente 3.180 m² 

exclusivos dentro da TCP.  

  

A área IMO do terminal é segmentada por 

muretas para a separação das classes de 

cargas, canaletas e grelhas para escoamento de 

fluidos, possui 12 reservatórios independentes 

com capacidade para 20m², subdivididos por 

classes e dotados de comportas que em caso 

de acidente são fechadas armazenando em seu 

interior o produto perigoso. 

 

A área IMO da TCP tem capacidade para 

aproximadamente 800 TEUs, sendo considerada 

uma das mais modernas e mais seguras 

utilizadas, pois sua configuração com muretas, 

reservatórios independentes e comportas 

evitam a mistura de classes de cargas 

diferentes e que produtos nocivos atinjam a 

canaleta de drenagem do terminal e causando 

impactos ambientais e sociais. 

  

ü  Rede de Telefonia  

  

Em relação à telefonia, o empreendedor já 

possui o fornecimento do serviço no treminal e 

procederá com as modificações necessárias 

decorrentes da otimização do empreendimento. 

 

Indicação das entradas, saídas, geração de 

viagens e distribuição do sistema viário 

O principal acesso terrestre ao Terminal de 

Contêineres de Paranaguá – TCP é feito pela 

rodovia federal BR-277 (Figura 12), que liga 

Curitiba a Paranaguá e conectando a BR-116 

pelas rodovias PR-408, PR-411 e PR-410.  

Além das medidas que deverão ser adotadas a 

fim de minimizar o impacto sobre o fluxo viário 

na cidade de Paranaguá, procedeu-se o estudo 

dos itinerários previstos paras obras, com o 

objetivo de estabelecer rotas alternativas no 

interior da cidade, sendo estabelecidas duas 

rotas para o deslocamento na cidade de 

Paranaguá para o acesso à TCP (Acessos 1 e 

Cegonheiras) e, três rotas alternativas para o 

deslocamento dentro do terminal (Acessos	2A,	2B	e	

2C).	 As	 rotas	 definidas	 podem	 ser	 observadas	 na	 	 Figura	

11..	

 

ü  Acesso Ferroviário 

 

A malha ferroviária do Porto de Paranaguá é 

administrada e operada pela concessionária ALL 

– América Latina Logística. Este ramal 

ferroviário pertencente à malha sul da rede 

ferroviária federal, e forma o segmento 

ferroviário “Corredor do Paraná / Santa 

Catarina” em uma extensão de cerca de 2,2 mil 

quilômetros.(Figura 14) A ferrovia do Porto de 

Paranaguá é utilizada, principalmente, para o 

transporte de granéis agrícolas, fertilizantes e 

combustíveis. 
 

25 

TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ	



Figura 11. Localização do Complexo Estuarino de Paranaguá – CEP, dos portos de Paranaguá e Antonina e seus acessos rodoviários.	
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Figura 12. Rotas de acesso direto ao Terminal de Contêineres de Paranaguá - TCP, PR.	
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Figura 13. Linhas ferroviárias atendidas no processo de importação e 

exportação da TCP. Fonte: brado logística. Disponível em: http://

www.tcp.com.br/servicos/integracao-ferroviaria/. 

ü  Acesso Marítimo à TCP 

 

O Porto de Paranaguá está sendo 

adequado para o calado operacional 

d e 1 5 , 5 0 m e t r o s D H N , e s t a 

adequação através da dragagem é 

parte integrante do projeto de 

a p r o f u n d a m e n t o d o s i s t e m a 

aquaviário de acesso ao Porto de 

Pa ranaguá , com p roces so de 

licenciamento em curso neste IBAMA, 

tendo sido emitida a Licença de 

Instalação. 

 

Com as obras de dragagem de 

manutenção programadas pela 

Autoridade Portuária, e continuadas, o 

canal de acesso externo (área Alfa) 

continuará proporcionando os 15 

metros de profundidade, e o canal de 

acesso interno (áreas Bravo 1 e Bravo 

2) terá profundidades entre 13 e 13,5 

metros (Figura 14). Deste modo, o 

Porto de Paranaguá está contribuindo 

para o desenvolvimento da economia 

brasileira, proporcionando expansão 

de mercados, aumentando a eficiência 

e diminuindo os custos na logística 

dos transportes marítimos.  

 

Toda a extensão do canal de acesso 

do Porto Organizado de Paranaguá, 

incluindo os trechos, apresenta-se 

bal izado por boias luminosas, 

posicionadas à direita e à esquerda do 

canal, conforme apresentado na Carta 

Náutica Nº 1820-01, expedida pela 

Diretoria de Hidrografia e Navegação 

– DHN da Marinha do Brasil (Figura 

15).  29 
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Figura 14. Localização dos canais de acesso, bacias de manobra e áreas de atracação dos Portos Organizados de Paranaguá e de Antonina, com destaque aa TCP	
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i) Fauna urbana 

 

O surgimento de muitas espécies de 

vetores e pragas urbanas pode ser 

atribuído às grandes interferências 

humanas no ambiente. A geração de 

material particulado e restos de grãos, 

associadas ao carregamento e descarga 

de granéis sólidos na operação do Porto 

de Paranaguá, são responsáveis pela 

maior disponibilidade de recursos que 

permite a proliferação de pragas e 

vetores transmissores de doenças que 

podem comprometer a saúde pública. 

Dessa forma, entende-se por fauna 

sinantrópica nociva aquela composta por 

espécies de animais que interagem de 

forma negativa com a população 

humana, causando-lhe transtornos 

significativos de ordem econômica ou 

ambiental, ou que represente riscos à 

saúde pública. Sendo assim, o controle 

destas espécies tem como finalidade 

manter as instalações do terminal 

portuário livres de quaisquer animais 

potenc ia lmente transmissores de 

doenças. 

 

Apesar de o Terminal de Contêineres de 

Paranaguá – TCP não movimentar 

granéis, a TCP instalada dentro do 

ambiente portuário torna-se convidativa 

à fauna sinantrópica, já que proporciona 

os recursos necessários a sobrevivência 

destes animais (água, alimento e abrigo), 

em virtude da natureza das instalações e 

operações que são desenvolvidas no 

terminal de contêineres. 

 

Os principais animais veiculadores de 

doenças que podem ser encontrados em 

áreas portuárias e/ou terminais onde são 

movimentados granéis são os pombos e 

roedores, principalmente Columba livia, 

Rattus rattus, Rattus norvegicus e Mus 

musculus (Figura 17). Os roedores 

urbanos estão vinculados às seguintes 

doenças transmitidas ao homem: as 

viroses (Coriomeningite linfocítica, 

hantavirose, febres hemorrágicas), 

bacterioses (febre por mordedura do 

rato–Sodoku, salmonelose, leptospirose, 

tifo murino, brucelose, erisipela bolhosa), 

micoses, parasitoses (Doença de Chagas, 

toxoplasmose, terminose, triquinose, 

esquistossomose, angiostrongilíase 

abdominal). Além disso, os ratos são 

responsáveis por grandes perdas na 

produção de alimentos, desde a lavoura 

até a armazenagem, através da 

destruição direta dos mesmos ou pela 

contaminação por fezes e urina.  

 

Já as principais doenças que podem ser 

transmitidas pelos pombos (Columba 

l i v i a ) s ão pa ras i t a s , p s i t a cose , 

s a l m o n e l o s e ,  h i s t o p l a s m o s e , 

criptococose, toxoplasmose, entre outras 

zoonoses(Figura 18). 

 

 

 

31 

RIV – RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO PROJETO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE CONTÊINERES 
DE PARANAGUÁ - TCP 



Ainda, dentre os grupos de insetos vetores de 

maior destaque, encontram-se o mosquito da 

família Culicidae, vetor da Dengue, Aedes 

aegypti, que desperta especial atenção por ser a 

arbovirose de maior repercussão em saúde 

pública. Além disso, dípteros vetores das famílias 

Psichodidae, Culicidae e Simulidae são potenciais 

transmissores da malária, febre amarela, 

dengue, leishmaniose, filariose, oncocercose, 

dentre outras arboviroses. 

  

Diversas ações sobre a dengue estão sendo 

desenvolvidas pelo Terminal de Contêineres de 

Paranaguá – TCP, no âmbito dos Programas de 

Monitoramento de Educação Ambiental e 

Comunicação Social, uma vez que desde 2015 

há uma epidemia desta doença no Município de 

Paranaguá e em outros municípios próximos. 
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Figura 17.Principais roedores veiculadores de doenças que podem ser 
encontrados em áreas portuárias e/ou terminais onde são movimentados 
granéis, A) Rattus norvegicus,B) Mus musculus,C) Rattus rattus 

Figura 18. Pombo, Columba livia comumente 
encontrada em terminais portuários. 
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j) Flora urbana 

 

A cobertura vegetal da região está inserida 

dentro dos limites da Região da Floresta 

Ombrófila Densa (Floresta Tropical Atlântica 

ou Mata Atlântica), que é uma formação 

vegetal exuberante, complexa e subdividida 

em sub-formações, quanto à composição, 

estrutura e aspecto fitofisionômico. Os 

remanescentes intactos ou regenerados a 

muito tempo da Floresta Atlântica são 

formados por grupos arbóreos densos, 

interca lados por d iversos estratos 

compostos por árvores, arvoretas e 

arbustos. A sequência segue com o estrato 

das árvores, arvoretas, arbustos e por 

último o estrato herbáceo. Apresenta ainda 

uma diversidade de epífitas, representadas 

pelas bromeliáceas, orquidáceas, aráceas, 

piperáceas, gesneriáceas, cactáceas e 

d i ve r sas f am í l i a s de samamba ias 

(Pteridófitas) e grande número de lianas 

lenhosas.  

 

A flora inserida nas áreas de influência do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá - 

TCP apresenta uma fitofisionomia arbórea 

de Floresta Ombrófila Densa de Terras 

Baixas. No entanto, em grande parte das 

áreas de influência pode-se também 

verificar a presença de formações pioneiras 

(Manguezais). 

Cabe destacar que não está prevista a 

supressão de vegetação nativa nessa área 

adjacente, tão pouco na área diretamente 

afetada pelas obras de complementação da 

ampliação do empreendimento.  

 

k) Hidrografia 

 

O Complexo Estuarino de Paranaguá – CEP, 

situado ao norte da planície litorânea do 

Paraná, possui representatividade de 70% 

na bacia hidrográfica total do Estado, com 

cerca de 3.882Km², recebendo águas das 

bacias de drenagem tanto do sopé da Serra 

do Mar quanto da Planície Costeira.  

O CEP é subdividido em baía de Antonina e 

baía de Paranaguá, situadas no eixo leste-

o e s t e , e b a í a d a s L a r a n j e i r a s , 

Guaraqueçaba e Pinheiros, no eixo norte-

sul. Para fins de aplicação neste, EIV/RIV, 

foram selecionados os rios principais que 

deságuam diretamente no corpo das baías 

de Paranaguá e Antonina e por áreas 

incrementais (AI) continentais adjacentes 

ao contorno do corpo hídrico do estuário, 

constituídas por pequenos cursos d’água 

(Figura 19).  
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Figura 19. Principais recursos hídricos nas baías de Paranaguá e Antonina.	
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l)   Clima 

  

O clima é resultado da ação de diferentes 

variáveis meteorológicas que atuando 

juntas, estabelecem padrões para as 

diferentes regiões. O seu estudo é de 

primordial importância e central no amplo 

campo da ciência ambiental.  

  

O empreendimento se localiza, segundo 

classificação de Köppen-Geiger ,na região 

climática Cfa, definida como: 

  

•  C: clima oceânico – climas das regiões 

oceânicas e marítimas e das regiões 

costeiras ocidentais dos continentes. 

  

•  o Cf: clima subtropical húmido sem 

estação seca. 

  

•  Cfa: clima subtropical húmido com 

verão quente. 
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3. DELIMITAÇÃO DA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DIRETA 
 

A s á r e a s d e i n f l u ê n c i a d e u m 

empreendimento são definidas a partir das 

interações existentes e previstas da 

atividade para com os meios físico, biótico e 

socioeconômico. A definição das áreas de 

influência para o projeto das obras de 

comp lementação da amp l i ação do 

empreendimento levou em consideração os 

critérios técnicos particulares de cada meio 

em estudo, bem como suas interações entre 

si.  

 

As áreas de influência definidas para cada 

meio e as respectivas justificativas de sua 

definição são apresentadas a seguir. 
 
ü  Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

A área diretamente afetada dos meios físico, 

biótico e socioeconômico, é considerada 

como aquela ocupada especificamente pelas 

estruturas atualmente existentes da TCP e a 

área a ser ocupada pelas estruturas e 

atividades das obras de complementação da 

ampliação.   

Desta forma, considera-se como área 

diretamente afetada (ADA) toda a área 

onde se insere o empreendimento, 

contemplando as estruturas já existentes, e 

as áreas da ampliação prevista (novo cais, 

reposicionamento dos dolfins e retroárea) 

(Figura 21).  

 
ü  Área de Influência Direta para os 

Meio Físico e Biótico 
 

A AID é uma área real que foi definida 

considerando os impactos diretos nos meios 

f ís icos, b iót icos e socioeconômicos 

traduzidos no espaço geográfico adjacente, 

sua vizinhança. 

A AID, portanto, corresponde a um raio de 

500 metros a partir da ADA, somado a parte 

territorial do bairro da Costeira (bairro onde 

se encontra a TCP), perpassando pelas 

p r i n c i p a i s  v i a s  d e  a c e s s o  a o 

empreendimento e que serão utilizadas para 

o transporte de cargas, tanto na fase de 

implantação, quanto na fase de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, está englobado pertencendo a AID 

todo o trajeto viário principal e suas 

adjacências. Entende-se que estas áreas 

sof rerão consequênc ias d i retas da 

circulação, do tráfego, econômicas, de 

suporte de equipamentos, de infraestrutura 

púb l i ca , de po lu i ção sono ra e /ou 

atmosférica, dentre outras. 
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Figura 23. Área de Influência Direta 	
TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ	
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3.1. Meio Físico  
 

a)   Classificação e mapeamento dos 

principais usos do entorno 

Os Projeto de Complementação das Obras de 

Ampl iação da TCP, objeto deste RIV 

compreende uma área localizada na poligonal 

do Porto de Paraná, estando limitada (Figura 

23): 
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ü  Ao Norte: pelas águas da Baía de 

Paranaguá, via de acesso dos navios 

ü  A Leste: pelas margens do canal da 

Cotinga, que separa a área do Porto de 

Paranaguá da ilha da Cotinga. O canal, 

em particular, serve de via de navegação 

a pequenas embarcações em trânsito 

local para acesso aos serviços do centro 

urbano do município; 

ü  A Sul: pelo pátio de veículos e por 

t e r r e n o s a d m i n i s t r a d o s p e l a 

Administração dos Portos de Paranaguá 

e Antonina - APPA cedidas pela União, e 

que futuramente deverão ser objeto de 

ocupação para a operação de exportação 

e importação de veículos, além da 

instalação do projeto do Terminal de 

Passageiros, e também uma área para 

apoio náutico e convivência; e, 

 

ü  A Oeste: por infraestruturas de 

instalações portuárias. 
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b) Identificação dos patrimônios naturais e 

culturais na área de estudo 
	

Nas áreas de inf luência do Projeto de 

Complementação das Obras de Ampliação do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá - TCP 

existem quatro (04) Unidades de Conservação 

Federais e cinco (05) Unidades de Conservação 

Estaduais. Das Unidades de Conservação 

Estaduais, a ADA do empreendimento sobrepõe-

se à Zona de Amortecimento da Estação 

Ecológica da Ilha do Mel e do Parque Estadual da 

Ilha do Mel (Tabela 5 e Figura 25). 

  
Considerando o exposto pelo Art. 1º e Art 2º da 

Resolução CONAMA Nº 428 de 17 de dezembro de 

2010, para o licenciamento de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental que possam afetar 

Unidade de Conservação (UC) específica ou sua Zona 

de Amortecimento (ZA), o órgão ambiental licenciador 

deverá realizar consulta ao órgão responsável pela 

administração da UC sobre a viabilidade ambiental do 

empreendimento em questão, considerandos para isso 

os objetivos delineados para criação da UC. 

 

Tabela 5. Unidades de Conservação Estaduais e Federias nas Áreas de Influência do Projeto 
de Complementação das Obras de Ampliação do Terminal de Contêineres de Paranaguá – 
TCP. 

Unidade	de	Conservação 
Categoria	

SNUC 
Município Área	(ha) 

Distância	da	

ADA	até	UC	

(Km) 

Distância	

da	ADA	

até	ZA	

(Km) 

Distância	da	

Zona	Res.	

428/2010	

(km) 

Federais 	 	 	 	 	 	 

PN	do	Superagui 
Proteção	

Integral 
Guaraqueçaba 33.860,46 17,3 N.D. 15,3 

APA	de	Guaraqueçaba 
Uso	

Sustentável 
Guaraqueçaba 282.443,38 1,5 N.A. N.A. 

Rebio	Bom	Jesus 
Proteção	

Integral 

Antonina,	

Guaraqueçaba	e	

Paranaguá 

4.475,74 6,5 N.D. 4,5 

EE	de	Guaraqueçaba 
Proteção	

Integral 

Guaraqueçaba	e	

Paranaguá 
34.178,73 12,0 N.D. 10 

Estaduais 	 	 	 	 	 	 

A P A	 E s t a d u a l 	 d e	

Guaraqueçaba 

Uso	

Sustentável 
Guaraqueçaba 191.595,50 12,0 N.A. N.A. 

EE	de	Guaraguaçu 
Proteção	

Integral 
Paranaguá 1.187,88 9,5 2,0 N.A. 

EE	Ilha	do	Mel 
Proteção	

Integral 
Paranaguá 2.323,09 11,1 0 N.A. 

PE	da	Ilha	do	Mel 
Proteção	

Integral 
Paranaguá 394,73 18,7 0 N.A. 

FE	do	Palmito 
Uso	

Sustentável 
Paranaguá 530,00 7,2 N.D. 5,2 

 
 

PN – Parque Nacional; APA – Área de proteção Ambiental; EE – Estação Ecológica; e, PE – Parque Estadual. 

N.A. – Não de Aplica; e, N.D. – Não Definida. 

40 

TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ	



Na condução do Licenciamento Ambiental do 

Projeto de Complementação das Obras de 

Ampliação da TCP, para o qual foi emitida a 

Licença Prévia nº 545/2017 em 20 de abril de 

2017, o IBAMA como órgão licenciador solicitou 

ao IAP a anuência sobre a viabilidade ambiental 

do referido projeto. O Instituto Ambiental do 

Paraná IAP, encaminhou, por meio de sua 

Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

(DIBAP), o Oficio n" 035/17-DIBAP (em anexo) 

ao IBAMA em 12/04/2017, com informações 

que uma fração da Zona de Amortecimento da 

Estação Ecológica da Ilha do Mel e do Parque 

Estadual da Ilha do Mel será afetada pelo 

Projeto de Complementação das Obras de 

Ampliação do Terminal de Contêineres de 

Paranaguá-TCP. O Ofício em questão afirmou 

que, após análise do Estudo Ambiental, que os 

impactos decorrentes da ampliação do 

empreendimento serão temporár ios e 

r eve r s í ve i s , não havendo ób i ce s na 

continuidade do procedimento, mas solicitou 

que:  

 

"	(...)	sejam	atendidos	os	ObjeWvos	Específicos	e	as	

Normas	 Gerais	 para	 a	 Zona	 de	 Amortecimento,	

conWdas	no	Plano	de	Manejo	(Encarte	4	-	item	4.5.8	

-	 Zona	de	Amortecimento),	 e	 a	 inclusão	destas	 no	

PBA,	 tais	 como,	 incenWvar	 a	 educação	 ambiental	

nas	 comunidades	 de	 entorno,	 sensibilizando-as	

para	 a	 conservação	 do	 meio	 ambiente	 e	 das	

espécies	 que	 ali	 vivem,	 -	 Proteger	 o	 boto-cinza	 e	

toninhas	e	suas	respecWvas	áreas	de	vivência".	

 

Dentro do solicitado, o empreendedor incluiu os 

mamíferos marinhos; o boto cinza e a toninha, 

em tópico específico do Projeto de Vigilância 

Ambiental Comunitária, componente do 

P r o g r a m a d e E d u c a ç ã o A m b i e n t a l 

contemplando assim a solicitação ao Ofício Nº 

035/17-DIBAP do Instuto Ambiental do Paraná 

que é o órgão gestor das Unidades de 

Conservação Estaduais. Sobre os patrimônios 

culturais, num raio de 300 metros, conforme 

orientação do Termo de Referência, não foram 

identificados bens tombados 

  

Quanto ao patrimônio cultural, conforme o TR 

que balizou este documento, num raio de 300 

metros do perímetro do empreendimento , não 

são ident i f icados bens do patr imônio 

cultural(Figura 25).  
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Figura 25. Localização das Unidades de Conservação Estaduais na Área de Influência do Projeto de Complementação das Obras de Ampliação da TCP.	
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Figura 26. Mapa de localização do Centro Histórico e de outros patrimônios históricos e culturais de Paranaguá.	
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ü  Indicação da Arborização Viária 

  

A arborização viária faz parte da cobertura 

vegetal de uma cidade, e está em destaque na 

paisagem urbana porque se localiza entre as 

vias de tráfego de veículos, os pedestres e as 

edificações, desempenhando inúmeras funções 

que melhoram a qualidade do ambiente 

urbano. Apesar de sua importância, em 

Paranaguá predominam ruas com pouca ou 

nenhuma árvore, ou seja, a qualidade da 

arborização viária é baixa (TONETTI & NUCCI, 

2012).  
  

A partir da verificação in situ e embasamento 

no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI) de análise e diagnóstico de Paranaguá, 

constatou-se que a arborização viária da AID 

do meio socioeconômico – utilizada em função 

de sua maior extensão e correlação com o 

s i s tema v iár io, uso e ocupação – é 

caracterizada como pouco frequente, irregular 

e dispersa, geralmente com plantio realizado 

pelos próprios moradores.  

  

Ressalta-se também a alta impermeabilização 

das vias, passeios e do recuo dos terrenos, 

representando um obstáculo e ao mesmo 

tempo certa carência de arborização, de um 

modo geral a AID tem uma presença reduzida 

de arborização viária, sendo a mesma irregular 

e dispersa. 

  

d)  Levantamento dos usos de todos 

os imóveis e construções existentes. 

  

As edificações atualmente existentes nas 

instalações da TCP são utilizadas às atividades 

inerentes a sua operação atual, contemplando 

atividades administrativas e de recebimento e 

movimentação de contêineres.  

  

No âmbito da infraestrutura da TCP, tanto de 

operação quanto de controle ambiental, as 

edificações terrestres existentes encontram-se 

apresentadas a seguir: 

  
ü  Pátio administrativo – 2.200 m²; 

  
ü  Estacionamento – 2.000 m²; 

  
ü  Prédio Apoio Administrativo – 570 m²; 

ü  m², localizado próximo ao cais, no limite 

leste da planta do terminal, onde são 

controladas as operações dos navios. 

  

ü  7 portões de acesso (gates) com Optical 

Character Recognition - OCR e balanças 

informatizadas; 

  

ü  2 gates bitrem; 

  

ü  2 ramais ferroviários com acesso direto a 

área alfandegada e funcionamento 24 

horas; 

  

ü  4 subestações transformadoras (ST1, 

ST2 e ST3, ST4) que totalizam 694 m² 

de área construída, com 13,8 kva para 

suportar as tomadas reefer, o sistema de 

i l u m i n a ç ã o e a o p e r a ç ã o d e 

equipamentos portuários; 

  

ü  3.624 tomadas reefers; 

  

ü  Oficina de manutenção com 1.130,00 

m², que opera 24 horas por dia para 

manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos do terminal; 

  

ü  Área de lavação de equipamentos com 

300,00 m², a qual possui canaletas de 

drenagem para contenção da carga 

poluente, proveniente principalmente de 

óleos e graxas, reduzida por meio de 

caixas separadoras; 
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ü  Central de gás GLP para abastecer as 

empilhadeiras paleteiras que trabalham 

no armazém; 

  

ü  Tanque de combustível diesel de 

30.000 litros de capacidade; 

  

ü  12 mil m² de armazém alfandegado 

credenciado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA; 

  

ü  Câmara de reinspeção para produtos 

frigorificados, duas docas e SIF 

próprio; 

  

ü  Área de apoio, tanto aos caminhoneiros 

quanto à Receita Federal, que serve 

pa ra descanso, u t i l i z ação dos 

sanitários, higiene pessoal, etc; 

  

ü  Scanner para fiscalização de cargas. 

A	 infraestrutura	 terrestre	 e	 de	 controle	 ambiental	 não	
será	 modificada	 com	 a	 complementação	 das	 obras	 de	
ampliação.	
		
A	 infraestrutura	 de	 apoio	 à	 operação	 aquáWca	 é	
apresentada	a	seguir:	
		
ü  Calado	do	cais	de	12,3	metros;	
	
ü  879	metros	de	cais;	e,	
	
ü  320.000	m²	de	área	de	armazenagem	de	

contêineres.	

Uma	 vez	 que	 o	 projeto	 de	 complementação	 das	 obras	

de	ampliação	do	empreendimento	seja	licenciado	junto	

ao	 órgão	 ambiental,	 a	 área	 de	 armazenamento	 de	

contêineres	 será	 ampliada	 dos	 atuais	 320	 mil	 metros	

quadrados	 para	 460,8	 mil,	 ou	 seja,	 uma	 ampliação	 de	

157.000m²,	 que	 representa	 aproximadamente	 33%	 da	

infraestrutura	de	armazenamento	atualmente	instalada.	

O	 cais	 de	 atracação	 será	 ampliado	 em	 220	 metros,	

passando	dos	 atuais	 879	metros	 para	 1.099	metros	 de	

extensão.	Toda	esta	área	(cais	+	retroárea)	será	uWlizada	

para	 armazenamento	 e	movimentação	 de	 contêineres,	

não	sendo	previstas	outras	instalações.	

 
e)	Indicação	de	cursos	d’agua	no	entorno	do	

empreendimento	em	um	raio	de	500	m	
		

A	 TCP	 -	 Terminal	 de	 Contêineres	 de	 Paranaguá	 está	

localizada	 anexo	 ao	 sub-estuário	 da	 CoWnga	 onde	

deságuam,	 entre	 outros,	 os	 rios	 IWberê,	 Guaraguaçu	 e	

Almeidas	 (NOERNBERG	 et	 al.,	 2004).	 Estes	 rios	 correm	

paralelos,	marginais	à	costa	oceânica,	estendendo-se	ao	

rumo	 sul-norte,	 e	 desembocando	 em	 frente	 da	 ilha	 da	

CoWnga.	 Estes	 rios	 são	 influenciados	 pelos	 fluxos	 e	

refluxos	 das	 marés	 (NEUBAUER	 FILHO,	 2009).	 A	 seção	

correspondente	ao	sub-estuário	do	canal	da	CoWnga	foi	

classificada,	 em	 termos	 de	 salinidade,	 por	 Knoppers	et	

al.	 (1987),	 como	 um	 setor	 polihalino,	 ou	 seja,	 com	

caracterísWcas	 de	 salinidade	 intermediárias	 entre	 os	

extremos	mesohalino	e	euhalino.	

	

f) Indicação de alteração no meio, 

assoreamento, linha de costa e 

v e g e t a ç ã o , e m f u n ç ã o d a s 

atividades portuárias 

  

Considerando o funcionamento deste 

terminal de contêineres, desde o ano de 

1998, verifica-se que os impactos referentes 

às obras de ampliação possuem grau de 

significância reduzido, a medida que as 

interferências relacionadas à ampliação, 

otimização dos serviços prestados e do 

quadro funcional, são demandas, já 

existentes. Desta forma, ressalta-se que a 

opção da ampliação de uma estrutura locada 

em um terreno em que já há controle 

ambiental é mais favorável ao meio 

ambiente, tanto sob a perspectiva do meio 

biótico, como da perspectiva do meio 

socioeconômico. 
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g)   Estudo hidrogeológico 

  

A região em que está localizado o 

empreendimento é caracterizada pela 

Unidade Aquífera Costeira (Aquífero 

Costeiro). 

  

Aquíferos costeiros são aqueles situados em 

planícies próximas ao mar ou grandes lagos 

salgados. As águas destes aquíferos sofrem 

influência das águas salgadas, o que lhes 

confere características bem marcantes. 

Nestes locais o fluxo subterrâneo de água 

doce, que vem do continente, encontra o 

fluxo subterrâneo de água salgada, que está 

se infiltrando a partir do mar ou do lago. 

Devido à diferença de densidades entre os 

d o i s t i p o s d e á g u a o c o r r e u m a 

estratificação, ficando a água doce por cima 

e a salgada por baixo.  

  

Na TCP ex i s t em qua t ro poços de 

monitoramento de água subterrânea, nos 

quais são obtidos dados de qualidade de 

água do Aquífero Costeiro e realizadas 

medições das flutuações do nível estático 

periodicamente, conforme Programa de 

Monitoramento da Água Subterrânea 

realizado dentro do Plano Básico Ambiental 

(PBA) no âmbito da Licença de Operação da 

unidade. 

  

Este programa tem como objetivo monitorar 

os parâmetros físico-químicos das águas 

subterrâneas do aquífero livre na área de 

operação do empreendimento, a fim de 

caracterizar e identificar as potenciais 

alterações geradas pelas atividades 

exercidas em sua proximidade que, por 

vezes, podem representar impactos 

adversos ao ambiente. 

  

As primeiras atividades deste programa 

foram realizadas nos dias 30 e 31 de agosto 

de 2012, quando o presente programa de 

monitoramento ainda era um subprograma 

do PAC (Plano ambiental da Construção). 

Du ran t e a f a s e de i n s t a l a ç ão do 

empreendimento, as coletas de água 

s u b t e r r â n e a f o r a m r e a l i z a d a s 

trimestralmente, sendo que, com o início da 

fase de operação, a frequência passou a ser 

semestral, conforme PBA aprovado pelo 

IBAMA. 

 

A primeira campanha amostral foi realizada 

em 08 de outubro de 2012. Para a fase de 

instalação do empreendimento, as demais 

campanhas foram realizadas com frequência 

trimestral, nos meses de janeiro, abril, julho 

e outubro de 2013, além de janeiro, abril de 

2014. Posteriormente, durante a fase de 

operação do empreendimento, a frequência 

amostral foi alterada, sendo os dados 

obtidos com frequência semestral, conforme 

metodologia proposta no Plano Básico 

Ambiental - PBA, que estabelece os 

procedimentos metodológicos de coleta dos 

recursos hídricos subterrâneos para a fase 

de operação do empreendimento, sendo a 

primeira campanha realizada em julho de 

2014, e a segunda, terceira,  quarta e 

quinta campanha realizadas em janeiro e 

agosto de 2015, e em fevereiro e agosto de 

2016, respectivamente. Os dados gerados 

durante o monitoramento da fase de 

instalação do cais leste possibilitaram traçar 

um perfil geral da qualidade das águas.  

 

A Figura 34, mostra a localização dos 4 

(qua t ro ) poços de mon i to ramento 

localizados no empreendimento. 
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Figura 34. Localização dos 4 (quatro) poços de monitoramento para água subterrânea localizados no empreendimento. 
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3.2. Meio biótico 
  

a)   Fauna 

  

A caracterização da Fauna será apresentada 

em anexo. As áreas terrestres que poderiam 

abrigar a mastofauna, no entorno do local 

previsto para a expansão do TCP, constitui-se 

de um fragmento de mangue entre o rio do 

Chumbo e o pátio de veículos do Porto de 

Paranaguá, localizado atrás do TCP, e a Ilha 

da Cotinga na margem oposta do canal. 

Nestes locais houve o registro confirmado de 

apenas duas espécies de mamíferos 

silvestres. 

  

Em um levantamento de campo realizado em 

novembro de 2015, no fragmento de mangue 

próxima ao TCP, foi registrada a ocorrência de 

gambá (Didelphis sp.) comumente utilizando 

esta área. Gambás do gênero Didelphis 

possuem uma grande capacidade de se 

adaptar a paisagens fragmentadas e 

modificadas em geral, e ocupam fragmentos 

de habitat de tamanhos e graus de 

perturbação variados.  

  

Outra espécie registrada próxima à área de 

expansão foi uma lontra (Lontra longicaudis). 

O registro foi realizado pela equipe que fazia 

o monitoramento da biota aquática próximo à 

ponta da Cruz na Ilha da Cotinga. A lontra é 

considerada como espécie VU (Vulnerável) na 

lista Vermelha do Paraná (MIKICH & BÉRNILS, 

2004 ) . O l o ca l onde f o i av i s t ada , 

possivelmente servia como área de forrageio 

para este animal.  

  

Quanto à herpetofauna , visto que o local das 

obras de complementação da ampliação do 

TCP encontra-se diretamente ligado à baía de 

Paranaguá, é pouco provável que as 

atividades decorrentes desta atividade 

interfiram nas espécies de anfíbios e répteis, 

no entanto, é importante ressaltar que alguns 

répteis, como as tartarugas marinhas 

(Ca re t t a c a r e t t a , Che l on i a mydas , 

Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea 

e Dermochelys coriacea), o cágado-pescoço-

de-cobra (Hydromedusa tectifera) e também 

o j a ca ré -do -papo -amare l o (Ca iman 

lat i rostr is) , são espéc ies que estão 

intimamente ligadas ao ambiente aquático e 

que podem utilizar os ecossistemas da baía 

de Paranaguá, como os manguezais por 

exemplo, para as suas atividades de 

alimentação, abrigo, dentre outros. 

  

Quanto à avifauna, foram registradas durante 

o levantamento realizado para o presente 

diagnóstico, na campanha amostral de 

dezembro de 2015, na área de entorno do 

sítio previsto para a ampliação do TCP 121 

espécies de aves, representando 48% das 

espécies levantadas nos dados secundários 

para a região. Destas, oito espécies estão 

ameaçadas (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os habitats da baía de Paranaguá oferecem 

suporte as aves nas atividades de forrageio, 

descanso, manutenção de plumagem e 

também sít ios de parada para aves 

migratórias e sítios de reprodução (Figura 

35). 

 

 

Tabela 6. Espécies ameaçadas encontradas nas 
áreas de influência direta do TCP. 
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Foi verificada grande mudança no 

número de indivíduos de aves ao longo 

dos anos de estudo, porém, segundo 

Branco (2011), essa flutuação na 

composição e consequentemente no 

número de espécimes, é comum em aves 

marinhas e aquáticas, podendo estar 

relacionadas a vários outros fatores, 

como a sazonalidade, período reprodutivo 

e migração. Fauna aquática 

  

Para o melhor entendimento da biota 

aquática na baía de Paranaguá, nas áreas 

de influência do empreendimento, foram 

analisadas e descritas as comunidades 

planctônicas (Fitoplâncton, Zooplâncton e 

Ictioplâncton), da bentofauna, dos 

cetáceos e quelônios, e da carcinofauna e 

ictiofauna. 

Figura 35. A) Rynchops niger (talha-mar); B) Nyctanassa violacea (savacu-de-
coroa); C) Nycticorax nycticorax (savacu); D) Platalea ajaja (colhereiro); E) 
Phimosus infuscatus (tapicuru-de-cara-pelada); F) Actitis macularius (maçarico-
pintado); G) Megaceryle torquata (martim-pescador-grande); H) Conirostrum 
bicolor (figurinha-do-mangue); I) Chroicocephalus maculipennis (gaivota-maria-
velha); J) Bando de Thalasseus acuflavidus (trinta-réis-de-bico-amarelo) e um 
indivíduo ao fundo de Thalasseus maximus (trinta-réis-real); K) Himantopus 
melanurus (pernilongo-de-costas-brancas); L) Tringa melanoleuca (maçarico-
grande-de-perna-amarela). 
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c) Flora 

 

A flora inserida nas áreas de influência do 

Terminal de Contêineres de Paranaguá - TCP 

apresenta uma fitofisionomia arbórea de 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas[1]. 

No entanto, em grande parte das áreas de 

influência pode-se também verificar a 

presença de formações pioneiras (Manguezais) 

(Figura 40).  

 

No diagnóstico da flora nas áreas de influência 

do Terminal de Contêineres de Paranaguá - 

TCP não foi encontrado nenhuma espécie 

relacionada na Lista Oficial das Espécies da 

Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, 

conforme Portaria do Ministério do Meio 

Ambiente n° 443 de 2014, e também, na lista 

estadual. 

 

A cobertura vegetal atualmente encontrada na 

área de estudo se apresenta bastante 

antropizada, isso é, alterada pela ação do 

homem. Através do levantamento da flora 

realizado pelo método do caminhamento não 

foram encontradas espécies arbóreas 

e n d ê m i c a s  n a  a b r a n g ê n c i a  d o 

empreendimento. 

 

 

 

 

Figura 40. Localização das formações vegetais na área de influência do Terminal de Contêineres de Paranaguá - TCP, 
destacando-se as formações de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Manguezais. 	
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Nos bosques de mangue das áreas de 

influência registrou-se a ocorrência das 

três espécies típicas de mangue para a 

região sudeste-sul do Brasil – Avicennia 

schaueriana, Rhizophora mangle e 

Laguncularia racemosa. 

 

O s b o s q u e s d e m a n g u e f o r a m 

enquadrados em três grupos de 

d e s e n v o l v i m e n t o  e s t r u t u r a l 

(Intermediário 1, Intermediário 2 e 

Jovem) , sendo que os bosques 

localizados anexo ao TCP, na localidade 

de Oceania, apresentaram maior 

variabilidade estrutural, com bosques 

nos três grupos de desenvolvimento 

(Figura 41). 

 

A s s o c i a d o a i s t o , o s b o s q u e s 

apresentaram baixa representatividade 

d e R h i z o p h o r a m a n g l e ; m a i o r 

representatividade de Laguncularia 

racemosa e espécies de transição em 

meio à vegetação de mangue, sendo 

fortes indícios de área alterada. 

Corroborando com a observação de área 

alterada, foi registrado na localidade de 

Ocean i a um a t e r r o c o r t ando o 

manguezal, colonizado por espécies de 

outros sistemas litorâneos, bem como 

espécies exóticas. 
 

Foi registrado ainda, em meio à 

vegetação de mangue, a ocorrência da 

espécie exótica Terminalia catappa 

(Amendoeira-da-praia). Esta espécie é 

tolerante às condições estressantes do 

m e i o , c o m o s a l i n i d a d e , s e n d o 

considerada agressiva na colonização de 

ambientes naturais e na exclusão de 

vegetação nativa, representando riscos 

aos manguezais (Figura 42). 
 

Figura 41. Vista geral da parcela de maior desenvolvimento estrutural 
(#03), na localidade de Oceania, Paranaguá (PR).	

Figura 42. Espécie exótica Terminalia 
catappa (Amendoeira) e lixo depositado 
em meio aos bosques de mangue da 
localidade de Oceania, Paranaguá (PR).  
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 3.3.  Meio Antrópico  

  

A delimitação da área de influência direta (AID) 

para o meio socioeconômico considerou a 

necessidade de uma análise integrada entre os 

fatores sociais, econômicos e urbanos do 

entorno do empreendimento. Para tanto, 

verificou-se a necessidade de manejar tanto 

dados primários quanto secundários, sendo de 

grande relevância os resultados do censo 

demográfico de 2010 (IBGE). 

  

Assim, optou-se pela utilização dos setores 

censitários do IBGE (menor unidade territorial 

com disponibilização de dados estatísticos) para 

delimitação da AID, considerando-se como 

integrantes da AID aqueles imediatamente 

vizinhos ao setor em que se insere o 

empreendimento e aqueles que se relacionam 

de alguma forma com sua dinâmica operacional, 

seja através dos fluxos viários e ferroviários, 

das tensões entre os usos ou de dinâmicas 

populacionais. Ao todo, a AID do meio 

socioeconômico é constituída por seis setores 

censitários. 
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3.3.1. Identificação de 

comunidades tradicionais  
  

a) Levantamento de comunidades de 

pescadores e/ou indígenas da 

região, com os impactos que serão 

causados pelo empreendimento 

  

De acordo com o Decreto Nº 6.040, de 7 de 

fevereiro de 2007, “povos e comunidades 

tradicionais são grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como 

tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados 

e transmitidos pela tradição”. Entre os povos 

e comunidades tradicionais mais conhecidos 

no Brasil, estão os povos indígenas, os 

quilombolas, as comunidades de terreiro, os 

extrativistas, os ribeirinhos, os caboclos, os 

pescadores artesanais e os pomeranos. 

  

Na área de influência direta deste EIV/RIV 

não são encont radas comun idades 

tradicionais, sejam elas de pescadores ou de 

indígenas. Cabe aqui, entretanto, considerar 

que para o estudo ambiental elaborado no 

âmbito do licenciamento ambiental junto ao 

IBAMA e nos processos de anuência junto à 

FUNAI e IPHAN, estas comunidades estão 

sendo intensamente consideradas – sendo 

apontados programas específicos para 

mitigação e compensação de impactos 

socioambientais a estes grupos sociais em 

específico. 

  

Em 28 de dezembro de 2016 foi firmado um 

termo de compromisso, entre a Prefeitura 

Municipal de Paranaguá e a TCP –Terminal de 

Contêineres de Paranaguá, para delimitar as 

atividades a serem realizadas pela TCP para 

atendimento das demandas específicas, 

formuladas pelo Município em relação ao 

e m p r e e n d i m e n t o  ‘ ’ P r o j e t o  d e 

Complementação das Obras de Ampliação da 

TCP’’, conforme condicionantes estabelecidas 

na Anuência Previa Municipal nº 015/2016 

(Anexo A) e diretrizes complementares 

contidas no Anexo B. 

  

O ítem 1.3 do Anexo B das diretrizes 

complementares determina: 

  

‘”Contemplar, no EIV-Estudo de 

I m p a c t o d e V i z i n h a n ç a , 

conforme termo de Referência 

da Prefeitura de Paranaguá, as 

especificidades das comunidades 

indígenas com relação aos 

impac to s deco r r en te s do 

EMPRENDIMENTO. Após o 

d i a g n ó s t i c o d e v e r ã o s e r 

propostas medidas mitigadoras 

que abrangerão as comunidades 

estudadas. As ações a serem 

estabelecidas no EIV deverão 

serem apresentadas à FUNAI e 

as comunidades indígenas. As 

ações julgadas procedentes 

deverão serem incorporadas em 

um Programa Ambiental a ser 

desenvolvido no PBA-CI’’. 
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O Estudo do Componente Indígena (ECI) é 

referente à Complementação das Obras de 

Ampliação do Terminal de Contêineres de 

Paranaguá (TCP) e visa atender às exigências 

apresentadas pela Portaria Interministerial nº 

60 do Licenciamento Ambiental – Portaria 

nº60/2015 – DOU de 25/03/2015 (nº 57, 

Seção 1, pág. 71), que versa sobre os 

procedimentos a serem adotados na 

realização do Componente Indígena do 

L i c e n c i a m e n t o  A m b i e n t a l  d e 

empreendimentos, envolvendo a realização de 

estudos etno ambientais nas áreas indígenas 

afetadas. 

  

O primeiro protocolo do ECI ocorreu em 

21/09/2016, sendo que, após análise da 

equipe técnica, a FUNAI emitiu em em 

14/11/2016 a Informação Técnica nº 

269/2016/CGLIC/DPDS/FUNAI. Após, o ECI foi 

revisado e reapresentado à FUNAI em 

12/12/2016.  

  

Em 10 de fevereiro de 2017, por meio do 

Ofício nº 30/2017/CGLIC/DPDS, a FUNAI 

informa ao IBAMA que o ECI foi submetido à 

análise técnica, que o considerou apto à 

apresentação para as comunidades indígenas. 

Foi esclarecido por este mesmo ofício, que 

devido à incompatibilidade de agenda da área 

t é c n i c a d a C o o r d e n a ç ã o G e r a l d e 

Licenciamento Ambiental e da Coordenação 

Técnica Local de Paranaguá, as reuniões de 

apresentação do ECI para a comunidade 

indígena foram agendadas para ocorrer entre 

o período de 06 a 10 de março de 2017. 

  

O ofício nº 93/2017/CGLIC/DPS FUNAI de 24 

de Março de 2017 informa ainda, observando 

o disposto na Portaria Interministerial Nº 

60/2015, concluiu que o  estudo  sobre a 

análise dos potenciais impactos sobre as 

comunidades indígenas foi aprovado, 

considerando os distintos propósitos, métodos 

e premissas apl icadas no escopo do 

desenvolvimento da avaliação de impacto 

 

Neste contexto, resta que a TCP aprovou junto 

à FUNAI o PBA-CI (Plano Básico Ambiental do 

Componente Indígena), contemplando os 

potenc ia is impactos decorrentes das 

complementações da ampliação de seu 

terminal, que continuam sendo executadas 

junto as três comunidades integrantes das 

Terras Indígenas Ilha da Cotinga (Paranaguá) 

e Sambaqui (Pontal do Paraná). 
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3.3.2. Identificação de 

dados socioeconômicos, 

apresentando: 
  

a)   População e densidades 

populacionais 

  

Composta pelas localidades Oceania, Dom 

Pedro II e Costeira propriamente dita. Possui 

uma população de 2822 pessoas, das quais 

2702 são residentes em 786 domicílios das 

localidades Costeira e Oceania (com uma 

média de 3,4 pessoas por domicílio) e 120 

residem em 49 domicílios na localidade Dom 

Pedro II, com uma média de 2,4 pessoas por 

domicílio (IBGE, 2010). 

  

Considerando a área de 0,74 Km2 dos setores 

componentes da AID, e sua população de 

2822, pode-se dizer que a área possui um 

grande adensamento populacional, com 

densidade demográfica de 3.813 habitantes 

por Km2, resultado este muito acima da 

densidade do município, que é de 169,2 

habitantes/km2. 

  

b) Taxa de motorização 

 Conforme dados do Departamento Nacional 

de Trânsito (DENATRAN, 2015), em 2015 

Paranaguá possuía uma frota de 32.042 

automóveis, sendo a taxa de motorização 

estimada de 21 carros para cada 100 

habitantes.  

 Considerando ainda, os outros principais 

meios de transporte, chama a atenção o 

número de motocicletas (n=15.200) que 

perfazem cerca de 10 para cada 100 

habitantes, e de caminhões (n= 1.968) que 

representa 1 caminhão para cada 100 

habitantes. 

  

Tendo em vista as características urbanas da 

AID, acredita-se que os números estimados 

para o município representem a realidade 

local, sendo o carro o principal meio de 

transporte indiv idual , seguido pelas 

motocicletas que são também bastante 

utilizadas para deslocamentos no município. 

  

c) Estratificação social 

  

Sobre os rendimentos dos moradores do 

bairro Costeira como um todo (AID), mais da 

metade dos responsáveis por domicílios 

tinham renda um e cinco salários mínimos 

em 2010. Sendo que dentre os setores 

censitários deste bairro observa-se grande 

variação no valor do rendimento nominal 

médio mensal das pessoas responsáveis por 

domicílios particulares permanentes, sendo 

es te de R$ 1 .524,78 para o se tor 

411820405000114, e de R$ 4.002,60 para o 

setor 411820405000068.  

 
		

d) Avaliação das tendências de evolução 

da área 

 

 A ocupação do litoral do Paraná começou em 

1550, na Ilha da Cotinga, inicialmente como 

ponto referencial no processo de investigação 

e de buscas de ouro na região. No ano de 

1660, Paranaguá se tornou capitania, 

passando à condição de cidade em 1842. O 

processo inicial de ampliação da cidade 

aconteceu principalmente nas margens do rio 

Itiberê e fatos marcantes como a inauguração 

da es t rada de fe r ro em 1885 e a 

implementação do Porto Dom Pedro II em 

1935, mudaram o perfil econômico da região.  
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É fato que as atividades portuárias influenciam 

indiretamente a vida da maior parte da 

população parnanguara, visto que grande parte 

das atividades de comércio, serviço e indústria 

estão relacionadas à operação do Porto de 

Paranaguá.. É observado no município um alto 

índice de urbanização, com cerca de 96% do 

total da população residindo na área urbana.  

  

A expansão da área urbana de Paranaguá nas 

proximidades da área central é limitada por 

barreiras naturais como a baía e a forma 

afunilada da cidade. Essa configuração do 

território, somada às restrições ambientais 

impostas pela fragilidade de áreas como 

mangues e fundos de vale, a pressão exercida 

sobre a cidade pelas atividades do porto e a 

ausência de oferta de lotes expulsaram a 

população para áreas de proteção ambiental ao 

longo dos rios Emboguaçu e Itiberê nos anos 80 

e 90 (PDDI Paranaguá 2007). 

  

Atualmente, além da intensificação dos fatores 

presenciados nas décadas de 80 e 90 percebe-se 

o déficit de oferta de lotes, pois a mais de dez 

anos não é aprovado um projeto de loteamento 

n o m u n i c í p i o . A i n d a , v e r i f i c a - s e o 

descumprimento da legislação de uso do solo, 

que determina a porção sul da cidade (marginal 

esquerda da BR-277) como área de uso 

residencial e a porção norte (marginal direita da 

BR-277) como área de uso industrial e de 

serviços. O processo de apropriação destes 

espaços, entretanto, encontra-se invertido, a 

população ocupa as áreas ao norte e as 

atividades de indústrias e serviços, a porção sul. 

Esses fatores contribuíram para o aparecimento 

de áreas de ocupação irregular em Área de 

Preservação Permanente, e áreas cada vez mais 

distantes do núcleo central de Paranaguá (PDDI 

Paranaguá 2007). 

  

Considerando-se que os ambientes urbanos 

crescem ocupando, com edificações e outras 

construções, áreas que desempenham serviços 

ecológicos importantes na manutenção e 

melhoria da saúde do cidadão e da qualidade do 

ambiente urbanizado, a ampliação da TCP não 

deverá ocasionar um aumento da ocupação da 

região do entorno, e sim a elevada relação entre 

o município e a atividade portuária como um 

todo, que continuará atraindo novos moradores 

para a região. 

 

e) Laudo de avaliação do valor dos imóveis 

na região do entorno, valorização ou 

desvalorização imobiliária e suas 

implicações no desenvolvimento 

econômico e social da cidade 

  

Em consulta telefônica às imobiliárias da região, 

foi repassado que o valor médio do metro 

quadrado dos terrenos que pertencem a área de 

influência direta do meio socioeconômico, varia 

de R$ 500 a R$ 1005,00. Observa-se que a 

região possui uma certa discrepância nos 

valores, devido à presença de áreas de ocupação 

irregular, entretanto, que os imóveis tendem a 

uma supervalorização imobiliária (Figura 43) 
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Figura 43. Imóveis disponíveis para venda em uma das imobiliárias consultadas na região. 
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3.3.3 Caracterização dos 

equipamentos públicos 

comunitários de educação, 

cultural, saúde e lazer 
  

São apresentados abaixo dados referentes aos 

equipamentos públicos comunitários de 

educação, cultura, saúde e lazer: 

  

a)   Educação 

  

Segundo dados do MEC e da Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, no Município 

de Paranaguá em 2014 são encontrados 132 

estabelecimentos de ensino na educação 

básica (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio, educação profissional, educação 

para jovens e adultos e educação especial) e 

duas instituições de ensino superior (IPARDES, 

2015). 

  

Na área da Costeira três estabelecimentos de 

ensino estão alocados nos setores censitários 

analisados: Escola Estadual Helena Viana 

Sudin, Creche Milena Bonfim e Instituto 

Superior Litoral Paraná – ISULPAR.  

 

b) Saúde  

Conforme dados do Cadastro Nacional de 

Estabe lec imentos de Saúde (CNES), 

Paranaguá possui 168 estabelecimentos de 

saúde sendo, 33 de atendimento público e 134 

particulares. Dados da pesquisa sobre 

assistência médica sanitária realizada pelo 

IBGE em 2009 apontam para o total de 261 

leitos para internação sendo 181 na rede 

pública e 80 nos hospitais e clínicas 

particulares (DRZ, 2011).  

  

No bairro Costeira não há posto de saúde, e 

apesar da proximidade com o centro do 

município, moradores reclamam que quando 

necessitam de atendimento precisam 

deslocar-se para o pronto atendimento 

localizado no Bairro Divinéia, bastante 

distante da região. 

 
	 c) Lazer e cultura 
	

As	aWvidades	de	cultura	e	 lazer	públicas	ou	comunitárias	

exclusivas	 ao	 bairro	 se	 dão,	 principalmente,	 na	 área	 da	

praça	e	do	Centro	Comunitário.	Esta	área	contém	quadra	

de	 areia,	 bancos	 e	 brinquedos	 para	 crianças,	 sendo	

uWlizado	principalmente	para	a	práWca	de	esportes.	

		

O	 Centro	 comunitário	 do	 bairro	 Costeira,	 anexo	 à	 esta	

praça,	e,	gerido	pela	Associação	de	Moradores	do	bairro	

de	mesmo	nome,	além	de	ser	uma	estrutura	usada	para	

eventos	 públicos	 e	 privados,	 oferece	 aWvidades	

recreaWvas	variadas,	como	dança	e	capoeira.	

 

	 d) Descrição e dimensionamento do 

acréscimo decorrente do adensamento 

populacional 

  

Não é previsto adensamento populacional 

advindo do empreendimento, tendo em vista a 

ausência de áreas e imóveis disponíveis para 

novos moradores na AID do empreendimento, 

e que, os empregos originados – tanto para a 

fase de instalação quanto de operação do 

empreendimento – devem captar mão de obra 

local da cidade, ou seja, de pessoas já 

instaladas no município que fazem parte da 

População Economicamente At iva de 

Paranaguá e estão desocupadas, e que não 

causariam adição de procura por serviços de 

saúde, educação e cultura já que já encontram 

se, alocados no município. 

 

Assim	sendo,	entende-se	que	não	deverá	haver	acréscimo	

na	procura	por	srviços	de	saúde,	educação,	lazer	e	cultura 
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advindos do empreendimento na AID, tendo 

em vista a não previsão de adensamento 

populacional devido à meta de captação de 

pelo menos 80% da mão de obra local 

(município e região adjacente). 

  

e) Descrição de melhoramentos públicos 

aprovados por l e i , p rev i s tos na 

vizinhança do empreendimento 

  

Dentre as melhorias na região do projeto, a 

principal delas, são referentes a Av. Ayrton 

Senna da Silva que correspondente ao 

principal acesso à cidade. Estas melhorias 

visam o aumento de capacidade de tráfego da 

via e a recuperação do espaço urbano no seu 

entorno, compreendendo as seguintes 

intervenções: 

  
		

Restauração do pavimento da pista dupla 

(cruzamento com a rodovia BR-277), e 

implantação de barreira rígida central, para 

uso do tráfego de caminhões que acessam o 

Porto de Paranaguá; 

  

ü  Implantação de duas vias marginais 

paralelas à pista dupla central, para 

acomodar o tráfego local; 

 

ü  Implantação de ciclovia; 

 

ü  Implantação de calçadas dos dois lados; 

 

ü  Complementação do s istema de 

drenagem, com implantação de rede de 

drenagem, bocas de lobo, caixas de 

ligação e poços de visita; 

 

ü  Sinalização viária horizontal e vertical; 

 

ü  Paisagismo e equipamentos urbanos, 

com a implantação de pontos de ônibus, 

lixeiras e bicicletários.   

  

De acordo com o plano supracitado, estas 

melhorias, tem previsão de execução até 

2017. 
		

f) Drenagem pluvial 

  

O comportamento do escoamento superficial 

direto sofre alterações substanciais em 

decorrência do processo de urbanização de 

uma bacia, principalmente como consequência 

da impermeabi l i zação da super f í c ie , 

produzindo maiores picos e vazões. A 

capacidade de escoamento natural das bacias 

locais e a drenagem pluvial organizada, 

conferem a qualidade do escoamento de água 

dos centros urbanos e a prevenção de 

enchentes. 

  

Segundo o Plano Municipal de Saneamento 

b á s i c o , e x i s t i a m d o i s p o n t o s d e 

alagamidentificados para a AID no ano de 

2003 (Figura 44), sendo estes alocados no 

Canal do Rio do Chumbo, possivelmente 

relacionados aos movimentos de maré e à 

canalização de parte deste canal – que não 

aporta o volume gerado em momentos de alta 

pluviosidade. 
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Figura 44. Pontos de alagamento do município, segundo o Plano de 
Saneamento Básico Municipal (2011). Fonte: DRZ, 2011. 

a)   Abastecimento de água 

  

No Município de Paranaguá a 

responsabilidade pelo tratamento de 

água é de três empresas de acordo 

com a região, sendo a área urbana 

atendida pela CAB - Águas de 

Paranaguá; a Ilha do Mel e o distrito 

de Alexandra sob a responsabilidade 

da CAGEPAR; e as comunidades 

marítimas sob responsabilidade da 

Secretaria de Agricultura e Pesca – 

S E M A P A .  I n f o r m a ç õ e s 

d isponib i l izadas pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS de 2008 

indicam que 130.881 habitantes são 

abastecidos por água tratada, 

através de 30.789 ligações ativas de 

água, com uma rede de distribuição 

de 523 km (DRZ, 2011) (Figura 45). 

Os dados de 2010 indicam que a 

rede geral de fornecimento de água 

é a utilizada pela maioria dos 

d o m i c í l i o s  n a  A I D  d o 

empreendimento (n=790), sendo 

diagnosticados por este censo 8 

domicílios com captação de água de 

poço ou nascente e 03 oriundos de 

outra fonte não especificada. 

  

A rede de abastecimento de água da 

AID é representada na Figura 46, e é 

compos ta de um reco r te da 

representação da rede do município, 

apresentado no Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 
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Figura 45.Rede de abastecimento de água, adaptado de DRZ, 2011.	
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h) Sistema de esgoto 

 

A concessão do serviço de coleta e 

tratamento de esgoto em Paranaguá é 

da CAGEPAR – Companhia de Água e 

Esgoto de Paranaguá, que sub-concedeu 

a prestação dos serviços da área urbana 

à Paranaguá Saneamento, por meio de 

processo licitatório.  

Dos domicílios com banheiro nos setores 

q u e c o m p r e e n d i a m a A I D d o 

empreendimento em 2010, 91% 

destinam seus efluentes à rede pluvial 

ou de esgoto, 5% para rio, lago ou mar, 

e, 3% declara tratar seus efluentes 

através de fossa séptica, (Figura 47). 

Na Costeira, foi inaugurada em junho de 

2014 uma Estação de Tratamento que 

trata os esgotos de 16 mil pessoas na 

região dos bairros Costeira, Oceania, 

Palmital, Tuiuti, Bockmann, Alvorada, 

Industrial, Leblon, 29 de Julho, São 

Sebastião, Centro Histórico, Campo 

Grande e João Gualberto. 

 

Figura 46. Esgotamento sanitário dos domicílios da AID. Fonte: IBGE, 2010. 
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i) Limpeza pública 

  

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o 

órgão da administração da Prefeitura 

Municipal de Paranaguá responsável pelo 

gerenciamento dos serviços de roçagem, 

varrição de vias públicas, limpeza de terrenos 

públicos, fiscalização da limpeza de terrenos 

particulares, coleta de resíduo domiciliar, 

coleta seletiva, coleta de animais mortos, 

retirada de entulhos, f iscal ização de 

caçambas, dentre outros. 

  

A coleta convencional dos resíduos sólidos 

domiciliares é feita pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, através de empresa 

terceirizada contratada para este fim, a qual 

realiza a coleta em 16 rotas/setores 

diferentes, sendo que a totalidade do resíduo 

sólido urbano coletado é destinado a aterro 

sanitário.  

Desde abril de 2016 a TCP tem realizado 

importantes ações e colaboram com a limpeza 

pública na AID definida por este EIV/RIV, 

através do Programa de Educação Ambiental 

executado no âmbito do licenciamento 

ambiental.  

 No projeto denominado “Projeto de Combate 

à dengue no bairro Costeira”, são realizados 

mutirões de l impeza mensais com a 

disponibilização de caçambas para entulhos, 

realização de campanhas de sensibilização da 

comunidade com entrega de repelentes, sacos 

de lixo e hipoclorito. 

  

A partir de julho de 2016 foi implantado o 

projeto de gestão participativa de resíduos 

sólidos – componente do Programa de 

Educação Ambiental, que promove a 

valoração de resíduos recicláveis para 

aquisição de alimentos (Troca solidária) 

através de parceria com a Associação de 

Recicladores Nova Esperança e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (Figura 48). 
	

j) Energia elétrica 

  

A distribuição da energia elétrica no Município 

de Paranaguá é realizada pela Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica – COPEL 

abrangendo 43.961 consumidores, dos quais 

38.674 são residenciais da área urbana, 

3.581 comerciais e 866 residenciais da área 

rural.  

 Na AID proposta, o abastecimento é também 

servido pela COPEL, atendendo de forma 

satisfatória os moradores da região. 

 
		

k) Descrição e dimensionamento do 

a c r é s c i m o  d e c o r r e n t e  d o 

empreendimento sobre os sistemas 

públicos, compatibilidade do sistema de 

drenagem e viabilidade de abastecimento 

de água, energia elétrica e coleta de 

esgotos 

		

Conforme	 já	 discuWdo,	 a	 ampliação	 do	 Terminal	 de	

Contêineres	 de	 Paranaguá	 não	 deverá	 trazer	

adensamento	 populacional	 para	 a	 região,	 não	

acarretando	 em	 sobrecarga	 para	 a	 limpeza	 pública,	

saneamento	e	distribuição	de	energia	e	água.	A	operação	

do	 empreendimento,	 em	 si,	 ainda	 que	 represente	

possível	 aumento	 no	 consumo	 de	 água	 e	 energia,	 não	

deverá	afetar	as	aWvidades	vizinhas	ou	a	comunidade	do	

entorno.			
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Figura 47. Campanha de sensibilização e projeto 
de valoração de resíduos recicláveis. 
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3.3.5. Caracterização do 

sistema de transportes e 

circulação  
  

ü  Oferta de transporte 

  

Atualmente a oferta de transporte público é 

de responsabilidade da Viação Rocio, atual 

concessionária de transporte coletivo da 

cidade. O contrato entre a Prefeitura 

Municipal de Paranaguá e a Viação Rocio foi 

assinado em março de 2008, com prazo de 

15 anos, prorrogáveis por outros 15 anos. 

  

O município de Paranaguá conta com um 

total de 21 linhas, das quais 10 dessas 

linhas transitam pelas vias Av. Ayrton 

Senna da Silva, Av. Bento Rocha e Av. Cel. 

José Lobo, Av. Portuária, vias de interesse 

para o presente estudo. 

  

A empresa Viação Rocio conta com 48 

veículos, dispostos em 21 linhas de serviço, 

e conta ainda com um quadro de 

aproximadamente 300 colaboradores. A 

empresa segue as diretrizes do Plano de 

Mobilidade de Paranaguá em relação às 

rotas e pontos de paradas. 

 

a)   Delimitação da área de influência 

viária 

ü  Área de Influência Indireta 
	

A área de influência indireta (AII) foi 

definida como sendo as principais rodovias 

de acesso ao município de Paranaguá. A 

principal via de acesso ao município de 

Paranaguá é a BR-277, que interliga o 

município à Curitiba e a outras vias de 

grande importância, sendo uma via em 

pista dupla, operada em regime de 

concessão pela Concessionária Ecovia. Esta 

é a única via apta para circulação de 

veículos de carga (Figura 49). 
	

Outra alternativa para acesso ao município 

é pela Rodovia BR-101 a partir de Garuva/

SC, seguindo pelas SC-415, PR-412 e 

PR-508, passando por Guaratuba e 

Matinhos até atingir a BR-277. Este traçado 

tem limitações na travessia da Baia de 

Guaratuba, que é operada por ferry boats. 

 

Outras rodovias que podem ser citadas são 

a BR-116, BR-376, BR-476, PR-410, 

PR-411, PR-408. 
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Figura 48. Área de Influência Indireta. 
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ü  Área de Influência Direta 

 

Para a área de influência direta (AID) adotou-

se a Av. Ayrton Senna da Silva e a Av. Bento 

Rocha uma vez que, são por essas vias que a 

grande maioria dos veículos de carga transitam 

para a entrada e saída do porto e da cidade de 

Paranaguá. Tais vias se conectam a ADA tanto 

na Av. Portuária quanto na rua Manoel 

Bonifácio. A Figura 50 apresenta a AID. 

Figura 49. Área de Influência Direta - AID	
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ü  Área Diretamente Afetada 

 

A área diretamente afetada (ADA) foi adotada 

como sendo as vias rua Manoel Bonifácio, rua 

Barão do Rio Branco e Av. Portuária. Essas são as 

principais vias que recebem o fluxo de veículos de 

carga para entrada e saída da TCP. A Figura 51 

apresenta a ADA. 

 

Figura 50. Área Diretamente Afetada - ADA. 
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b) Estudos dos pontos críticos 
	

Visando caracterizar o impacto da 

ampliação da TCP foram eleitos 3 

pontos críticos nos itinerários de 

acesso ao terminal (Figura 52). Os 

pontos são apresentados a seguir: 

Figura 51. Localização dos pontos críticos definidos. 
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q  Ponto P1 – Interseção da Av. Coronel José Lobo 

com a rua Barão do Rio Branco. 

  

O ponto P1 – Interseção da Av. Coronel José Lobo com 

a rua Barão do Rio Branco – é um dos pontos críticos 

a serem analisados, uma vez que é neste ponto que 

os veículos que trafegaram pela R. Barão do Rio 

Branco e Av. Coronel José Lobo convergem em direção 

ao pátio de triagem do SAV da TCP.  

  

Figura 52. Sentido do deslocamento de veículos de carga na interseção da Av. 
Cel. José Lobo com a R. Barão do Rio Branco e localização do ponto de medição. Figura 53. Interseção da Av. Coronel José Lobo com a rua Barão do Rio Branco 

(Vista da Av. Coronel José Lobo à esquerda e vista da rua Barão do Rio Branco 
à direita). 

Figura 54. Interseção da Av. Coronel José Lobo com a rua Barão do Rio Branco. 
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q  Ponto P2 – Av. Ayrton Senna da Silva 

  

O ponto P2 – Av. Ayrton Senna da Silva – é uma via de 

mão dupla e pista dupla, a qual não dispõe de vagas 

de estacionamento ao longo da via e acostamento. A 

via conta com uma pavimentação rígida de concreto 

de cimento Portland, em estado mediano de 

conservação. A sinalização vertical da via é precária e 

a horizontal é praticamente inexistente.   

 

Existe a presença de uma interseção em nível com a 

ferrovia, próximo a interseção da Avenida. Ayrton 

Senna da Silva com a rua Manoel Bonifácio, como 

pode ser visualizado na Figura 58 . 

 

 

Figura 55.Sentido de deslocamento de veículos de carga na Av. Ayrton Senna da 
Silva e localização do ponto de medição	

Figura 56. Avenida Ayrton Senna da Silva. 

Figura 57. Avenida Ayrton Senna da Silva. 
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q  Ponto P3 – Av. Bento Rocha 

  

O ponto P3 – Av. Bento Rocha – é a via indicada, através da 

sinalização vertical, para acesso ao porto de Paranaguá a partir 

da BR-277.  

  

Esta é uma via de mão dupla e pista dupla no sentido porto e 

pista simples no sentido BR-277. A via não dispõe de vagas de 

estacionamento e acostamento. A via conta com uma 

pavimentação rígida de concreto de cimento portland, em 

estado mediano de conservação. A sinalização vertical da via é 

precária e a horizontal é praticamente inexistente.  

 

A via apresenta uma interseção em nível com a ferrovia, a 

qual, leva a congestionamentos, em casos de passagem de 

trens ou de manobras dos mesmos. Na Figura 105, observa-se 

o congestionamento formado pela manobra de um trem. 
 

Figura 60. Avenida Bento Rocha (Congestionamento – sentido BR-277). 

Figura 58. Sentido de deslocamento de veículos de carga na Av. Bento 
Rocha e localização do ponto de medição.	

Figura 59. Av. Bento Rocha.	
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c) Previsão da movimentação futura da TCP 

para os períodos de 0, 5, 10 e 20 anos 

 

A ampliação da TCP acarretará em um aumento no 

tráfego de caminhões. A projeção prevista para o 

crescimento das movimentações a partir da 

ampliação da TCP será de aproximadamente 5,7% 

ao ano até o ano de 2030. Posteriormente, está 

previsto um crescimento de 3,0% ao ano. O 

Quadro 4 apresenta o acréscimo gerado ao longo 

dos anos com a ampliação da TCP. 

 

Em relação ao aumento do crescimento do tráfego 

do município de Paranaguá, tomou-se como base a 

evolução do crescimento da frota de veículos de 

Paranaguá, de acordo com dados do DETRAN-PR 

apresentados no Quadro 5. 

 

Tendo em vista o cenário econômico atual, adotou-

se uma taxa de crescimento anual para a frota de 

veículos de 3% ao ano até o final do 5° ano, 5% ao 

ano início do 6° ano até o final do 10° ano e 6% ao 

ano do início do 11° ano até o final do 20° ano.  

Ano Caminhões	(média/dia) Ano 
2016 1.013 0 
2017 1.071 1 
2018 1.132 2 
2019 1.196 3 
2020 1.264 4 
2021 1.337 5 
2022 1.413 6 
2023 1.493 7 
2024 1.578 8 
2025 1.668 9 
2026 1.763 10 
2027 1.864 11 
2028 1.970 12 
2029 2.082 13 
2030 2.201 14 
2031 2.267 15 
2032 2.335 16 
2033 2.405 17 
2034 2.477 18 
2035 2.552 19 
2036 2.628 20 

Quadro	4.	Projeção	do	crescimento	das	movimentações	da	TCP	ao	longo	dos	anos.	

Fonte: TCP (2016) 
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Quadro 5. Evolução da frota de veículos de Paranaguá. 
Ano Frota Taxa	de	Crescimento	Anual 
2006 30.821 
2007 33.810 9,70% 
2008 37.170 9,94% 
2009 40.285 8,38% 
2010 44.545 10,57% 
2011 49.144 10,32% 
2012 52.629 7,09% 
2013 56.085 6,57% 
2014 58.898 5,02% 
2015 60.962 3,50% 
2016 62.294 2,18% 

Média 7,33% 
Fonte: DETRAN-PR (2016) 

  

d) Identificação e análise das alternativas 

de acessos ao empreendimento, 

com as possíveis soluções e 

melhoramentos; 

  

O estudo demonstrou que o TCP atualmente 

tem uma boa operação, impactando 

relativamente pouco no sistema viário 

considerando a sua movimentação e o sistema 

de agendamento contribui muito para isso. O 

problema, nesse caso, é quando fazemos as 

projeções futuras de crescimento do tráfego 

viário do município. Se considerarmos o 

crescimento dos últimos 10 anos, mas, 

confirmando-se as projeções futuras de 

crescimento do tráfego do TCP, notamos que o 

tráfego do TCP diminuirá a sua proporção em 

relação ao tráfego total do município. 

  

É importante também destacarmos as análises 

de capacidade com o tráfego projetado para 

ma i s 20 anos , cons i de rando que a 

infraestrutura será a mesma de hoje, o que é 

pouco provável. 

  

Diante desses resultados, como indicações de 

melhoria, reiteramos as proposições do Plano 

de Mobilidade Urbana de Paranaguá, não 

indicando obras físicas específicas.	
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3.3.6. Interpretação da 

Paisagem Urbana 
  

Desde o início do século XX, o conceito de 

paisagem vem retomando sua importância nos 

estudos que tratam tanto da natureza quanto 

da cultura  

O t e rmo pa i s agem t eve o r i g em no 

Renascimento, numa época em que as artes e 

as ciências estavam sendo revolucionadas pela 

aplicação de regras formais matemáticas e 

geométricas, como a invenção da perspectiva 

l inear, acreditando-se que tais regras 

devolveriam às artes e as ciências a sua 

perfeição clássica; desde modo, a paisagem 

estaria ligada a uma nova maneira de ver o 

mundo sendo uma criação racional ordenada, 

designada e harmoniosa, sendo sua estrutura 

e mecanismo acessíveis à mente humana, 

assim como ao olho, e agem como guias para 

os seres humanos em suas ações de alterar e 

aperfeiçoar o meio ambiente. (COSGROVE, 

1989). 

  

 

 

 

ü  Interpretação da paisagem na Área 

de Influência Direta  

  

Analisando a morfologia do entorno do 

empreendimento percebe-se poucos pontos 

que se destaquem na paisagem urbana. Para 

Cullen (2006), um ambiente não é formado 

apenas pela arquitetura, mas por todos os 

elementos que constituem um espaço, tais 

como mobiliário urbano, árvores, ruas, 

equipamentos públicos e os elementos da 

natureza. O espaço urbano é percebido a partir 

da mobilidade dos que nele se deslocam. A 

leitura do espaço e do ambiente é baseada na 

percepção visual.  

 

Portanto, subdividiu-se a paisagem da AID em 

un idades de pa i sagem, a pa r t i r do 

reconhecimento da área in situ, as quais foram 

definidas como: 

  
q  Área Residencial; 	

 
q  Área Institucional e/ou comunitário; 	

 
q  Área com eixos de comércio e serviço de 

pequeno e médio porte; 	
 

q  Área com atividades portuárias e 
correlatas; 	

 
q  Área de Mangue.  

 

 

 

A Figura 62 a seguir, demonstra a delimitação 

das unidades de paisagem na AID do meio 

socioeconômico. 
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Figura 61. Demonstra a delimitação das unidades de paisagem na AID do meio socioeconômico. 
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4 . S I S T E M A C O N S T R U T I V O D O 

EMPREENDIMENTO  
  

ü  Construção da Retroarea 

  

•  Mobilização da Obra 

•  Execução de Estacas em Solo Mole 

•  Superestrutura do Piso Estaqueado em Solo 

•  Execução de Estacas em Enrocamento 

•  Superestrutura do Piso Estaqueado em Enrocamento 

•  Obras Complementares- Instalações, Cercamento e Sinalização 

•  Conclusão da Retroárea 

  

ü  Construção do Cais e Dolfins 

  

•  Dragagem para Aumento de Calado 

•  Bota-Fora Material de Dragagem 

•  Estaqueamento do cais 

•  Demolição dos Dolfins 

•  Novos Dolfins 

•  Superestrutura do Cais 

•  Montagenm de Trilhos, Cabeços e Defensas 

•  Instalações Elétricas e Hidráulicas 

•  Conclusão do Cais 
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5. PROGNÓSTICOS, MEDIDAS 

MITIGADORAS E PROGRAMAS 

DE MONITORAMENTO. 
 

Para que se possam avaliar os impactos ambientais 

decorrentes do projeto de complementação das obras de 

ampliação do Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP, a 

metodologia de análise ambiental adotada no Estudo de 

Impacto de Vizinhança (EIV) e Relatório de Impacto de 

Vizinhança (RIV), elaborado, e resumida neste Relatório de 

Impacto de Vizinhança (RIV), baseia-se na relação existente 

entre o empreendimento e cada uma das atividades 

decorrentes de seu planejamento, implantação e posterior 

operação, e o ambiente no qual o projeto está previsto. As 

medidas mitigadoras constituem-se de ações a serem adotadas 

visando a redução ou, até mesmo, a eliminação dos impactos 

ambientais passíveis de ocorrerem na instalação e operação do 

empreendimento. Além disso, os Programas de Monitoramento 

têm como objetivo acompanhar as alterações decorrentes das 

intervenções realizadas para a instalação e operação do 

empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Portanto, no presente Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) 

os impactos ambientais levantados no Estudo de Impacto de 

Vizinhança – EIV são apresentados e divididos pelos meios em 

que poderão ocorrer (meios físico, biótico e socioeconômico), e 

relacionados com as medidas mitigadoras e de controle e os 

programas de monitoramento (Tabela 7). 
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Tabela 7. Impactos ambientais divididos pelos meios em que poderão ocorrer, e relacionados com as medidas mitigadoras e os programas de controle e 
monitoramento. 
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Impactos Mitigação 

Diminuição da Qualidade do Ar e Aumento dos Níveis de Ruído e 
Vibração 

Programa de Monitoramento dos Níveis de Pressão sonora; 
Programa de Monitoramento de Emissões Atmosféricas; 
Programa de Monitoramento de Fontes Móveis. 

Interferência na Infraestrutura Viária Local e Aumento do Risco de 
Acidentes de Trânsito 

Plano de Ordenamento do Fluxo Viário; 
Projetos Logísticos Integrados; 
Sistema de Agendamento e Atendimento Veicular; 
Nova alça de acesso; 
Frota Própria; 
Instalação de câmeras de monitoramento; 
Otimização da sinalização; 
Sistema de monitoramento do tráfego viário da TCP; 
Brasil ID; 
Monitoramento de Transporte de materiais das obras de ampliação; 
Cabotagem; 
Transbordo; 
Modal ferroviário; 
Projetos de Infraestrutura geral. 

Conflitos com Usuários do Canal de Navegação 

Segurança da Navegação na área compreendida entre o final da obra e a “ponta da 
cruz” na ilha da cotinga. 
Construção e manutenção de dois trapiches, sendo um próximo à ponta da cruz 
(canal do Surdinho) e outro na retroárea que a TCP construirá 
Contratação de um “barco de apoio” que estará à disposição em todas as 
manobras de atracação/desatracação dos dolfins de amarração (parte da obra da 
TCP) 
Programa de Educação focando no uso do canal de navegação orientada às 
comunidades indígenas 
Nova sinalização marítima de acordo com os estudos de manobras realizado e 
seguindo normativas da Autoridade Marítima (Marinha do Brasil). 

Conflitos com a Comunidade de Entorno Diálogos com as comunidades. 

Aumento da Arrecadação Tributária e Aumento da Movimentação 
Financeira no Município de Paranaguá / Contribuição para Aumento do 

PIB / Aumento do Dinamismo Econômico 

Contratação de mão de obra local; 
Contratação de serviços; 
Aquisição de bens de consumo no mercado local; 
Geração de renda no comércio local. 
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6. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
  

O presente Relatório de Impacto de Vizinhança 

– RIV, realizou uma síntese da análise do 

Projeto de Complementação das Obras de 

Ampliação do Terminal de Contêineres de 

Paranaguá - TCP, que deverá incorporar mais 

220 metros de cais para atracação, passando 

para 1.099 metros de extensão. Contempla 

também a ampliação da retroárea, essencial 

para a movimentação e armazenagem dos 

contêineres, que subirá de 320 mil metros 

quadrados para 460 mil metros quadrados, 

possibilitando um incremento de capacidade 

operacional do terminal, que saltará de 1,5 

milhões de TEU’s/ano para 2,5 milhões. 

  

Hoje, o Porto de Paranaguá, onde encontra-se 

inserido o Terminal de Contêineres de 

Paranaguá – TCP, é considerado um dos mais 

importantes centros de comércio marítimo do 

Brasil, pois une uma localização estratégica a 

uma das melhores infraestruturas portuárias da 

América Latina.  

 

  

As tendências mundiais com relação ao 

aumento no tamanho dos navios porta-

contêiner e consequente aumento do número 

de contêineres movimentados por escala, 

recomendaram à TCP a revisão do seu projeto 

construtivo, de forma a adequar o novo cais 

para receber equipamentos que possam 

atender às novas demandas do mercado. 

  

O empreendimento objeto de análise deste RIV 

faz parte da ampliação de um terminal 

portuário já licenciado e em operação, assim, a 

identificação e avaliação dos impactos foi 

elaborada considerando a sinergia dos 

empreendimentos de modo a prever os efeitos 

cumulativos e sinérgicos dos possíveis 

impactos. 

 Considerando o sistema viário, os estudos 

realizados, contemplando a situação atual e as 

projeções futuras de movimentação de 

contêineres, demonstram que o acesso 

existente é adequado até o vigésimo ano, já 

que incremento gerado pela ampliação da TCP 

pouco impactará ao final do 20° ano, uma vez 

que o aumento da frota de veículos de 

Paranaguá, por si só já alteraria as condições 

de nível dos serviços, sendo sugerida a 

implantação de melhoramentos os quais 

deverão ser pleiteados em conjunto com o 

poder público responsável. Assim, o estudo 

demonstra que caso não sejam realizadas 

melhorias no sistema viário atual, o mesmo 

não possuirá capacidade de absorver os 

incrementos de veículos gerados tanto pelo 

aumento da frota de veículos do Município de 

Paranaguá, quanto pela ampliação da TCP. 

 

Cabe citar que o Plano de Mobilidade de 

Paranaguá já prevê ações que visam a 

melhoria e otimização do sistema viário do 

município, tais como: a segregação do 

transporte de cargas do transporte automotivo 

individual para melhoria na logística de 

deslocamento de cargas pesadas e da 

circulação cotidiana de moradores e turistas; a 

redução da porcentagem de veículos utilizados 

para deslocamento; a organização dos 

deslocamentos feitos por veículos pesados 

dentro do ambiente urbano do município e a 

regulamentação do deslocamento e o 

estacionamento de veículos em vias propícias; 

o asfaltamento das ruas Soares Gomes e 

Conselheiro Correia para criar um corredor de 

acesso de veículos leves ao Porto, reduzindo o 

conflito com os caminhões na Av. Ayrton Senna 

da Silva; entre outros. 
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Por fim cabe destacar que para o controle de 

pressão sobre o fluxo viário no entorno do 

terminal, a TCP já atuou em ações para a 

remodelação do fluxo da área e atua na 

melhoria continua de serviços como o pátio de 

triagem anterior ao terminal – o SAV – Serviço 

de Atendimento Veicular e do sistema 

informatizado de agendamento. 

Outra ação significativa, é a criação de uma 

alça de acesso, no entorno do terminal, onde 

os caminhões após saírem do SAV e havendo 

espera no GATE da TCP, que irá oferecer acesso 

à TCP pela sua extremidade leste. 

Outras ações estão sendo desenvolvidas pela 

TCP e foram apresentadas neste RIV: 

•  Plano de ordenamento de fluxo diário; 

•  Frota própria; 

•  Instalação de câmeras de monitoramento; 

•  Otimização da sinalização; 

•  Sistema de monitoramento de tráfego viário 

da TCP; 

•  Brasil-ID; 

•  Monitoramento de transporte de materiais 

das obras de expansão; 

•  Cabotagem e transbordo com todas as 

soluções logísticas implementadas, e 

propostas pela TCP, além de trazer maior 

agilidade nas operações portuárias, trará a 

diminuição em 102.400 viagens de 

caminhões mensais, quantidade essa que 

reflete ganhos reais e importantes na 

diminuição da pressão viária e mobilidade 

urbana. 

Os projetos logísticos integrados da TCP, com a 

perspectiva de fluxo viário e mobilidade urbana 

visam desonerar a cadeia logística e o tráfego 

de Paranaguá, por meio de inteligência 

sistêmica/tecnológica e gestão acurada dos 

seus fluxos logísticos.  

 

Foram considerados investimentos em recursos 

nas bases operacionais estrategicamente 

posicionadas (com critérios condizentes) e 

também em operações que diminuam cada vez 

mais os tempos desprendidos das etapas 

operacionais, tais como carregamentos e 

descargas de caminhões – sejam com cargas 

soltas ou com contêineres, o que também 

refletirá substancialmente o “acúmulo” de 

caminhões simultaneamente na cidade. 

O presente Relatório de Impacto de Vizinhança 

(RIV), procurou subsidiar  a subsidiar a a 

Secretaria Municipal de Urbanismo 

O presente Relatório de Impacto de Vizinhança 

– RIV, procurou subsidiar a Secretaria 

Municipal de Urbanismo de Paranaguá 

apresentando as informações e dados 

relevantes sobre o empreendimento, as 

características do ambiente onde ele se insere, 

os impactos identificados, sejam positivos e 

adversos, bem como as medidas a serem 

adotadas para mitiga-los ou compensa-los, 

dando continuidade aos atuais programas e 

a ç õ e s a m b i e n t a i s q u e e s t ã o s e n d o 

desenvolvidas pela TCP. 
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Nome Formação Área	de	atuação 
Registro	

IBAMA 

Registro	

Profissional 

Fernando	Luiz	Diehl,	MSc. Oceanógrafo 
Coordenação	Geral	/	Revisão	Geral	/	Descrição	Geral	do	

Empreendimento	/	Avaliação	de	Impactos	Ambientais 
198583 

AOCEANO		

104 

Emilio	Marcelo	Dolichney,	BSc. Oceanógrafo 
Coordenação	AdministraWva	/	Revisão	Geral	/	Avaliação	de	

Impactos	Ambientais 
204312 

AOCEANO	

1446 

Vinicius	Dalla	Rosa	Coelho,	Esp. Eng°.	Ambiental 
Coordenação	Técnica	/	Revisão	Geral	/	Avaliação	de	

Impactos	Ambientais 
610896 

CREA-SC	

078574-9 

Luiz	Antonio	Mendes	de	Oliveira,	BSc. Oceanógrafo 

Coordenação	Técnica	/	Revisão	Geral	/	Descrição	Geral	do	

Empreendimento	/	Avaliação	dos	Impactos	Ambientais/	

Caracterização	do	Empreendimento	/	Área	de	Estudo	/	

Análise	Integrada	/	Análise	de	Riscos 

6480957 
AOCEANO	

2254 

Augusto	Pimentel	Pereira Arquiteto	e	Urbanista Plantas	de	Implantação	do	Empreendimento 	 
CAU-BR	

A	65407-8 

Edna	Wisnieski,	MSc. Oceanógrafa 
Revisão	Geral	/	Avaliação	dos	Impactos	Ambientais/	

Medidas	MiWgadoras 
5811878 

AOCEANO	

2361 

TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ	
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Edney	Rodrigues	de	Farias Eng.	Civil Coordenação	Estudo	de	Tráfego 
		

79.936 
CREA/SC	48334-4 

Francelise	Pantoja	Diehl,	MSc. Advogada Análise	da	Legislação 194575 
OAB-SC		

6641 

Gregorio	De	Simone	MSc. Geógrafo DiagnósWco	Ambiental/Meio	Socioeconômico 6940358 CREA-SC	
122394-2 

Ingrid	Okraska	Zimermann Arquiteta	e	Urbanista Plantas	de	Implantação	do	Empreendimento 	 
CAU-BR	

A	94054-2 

Jean	Berná	Paim,	MSc. Oceanógrafo 
Descrição	Geral	do	Empreendimento	/	Áreas	de	

Influência	/	DiagnósWco	Ambiental	–	SIG 
5544494 

AOCEANO	

2124 
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João	 Thadeu	 de	 Menezes,	

Dr. 
Oceanógrafo 

Diagnósqco	Ambiental	–	Meio	Físico	/	Hidrodinâmica	

Costeira	e	Transporte	de	Sedimentos 
282673 

AOCEANO		

782 

Josiane	Rovedder,	MSc. Bióloga 
DiagnósWco	Ambiental	–	Responsável	pelo	Meio	BióWco:	

Fauna	Terrestre	e	Flora 
355459 

CRBio	

45049-03D 

Marcio	Dambroski	Buzzo Arquiteto	e	Urbanista Plantas	de	Implantação	do	Empreendimento 	 
CAU-BR	

A	65299-7 

Matheus	Willinghoefer Analista	de	Meio	Ambiente Relatório	Estudo	de	Tráfego 5.688.395 CREA-SC	137656-7 

Renata	 Falck	 Storch	Böhm,	

MSc. 
Bióloga 

DiagnósWco	Ambiental	–	Meio	Socioeconômico	/	Impactos	

Socioambientais 
5458045 

CRBio	

81862/03-D 

TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ	
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