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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contempla o resultado das atividades referentes ao Estudo 

de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Terminal Portuário 

Paratudal (TPP), e integra o rol de documentos a serem compartilhados com a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). 

O objeto deste estudo é a implantação de um Terminal de Uso Privado (TUP), 

denominado Terminal Portuário Paratudal a ser implantado em área de 100 ha arrendada 

na Fazenda Atoledal. O TPP estará localizado no município de Cáceres (MT), à margem 

esquerda do Rio Paraguai, no km 2059,5, e tem como objetivo a movimentação de cargas 

originadas e/ou destinadas ao estado de Mato Grosso por meio do Rio Paraguai desde o 

município de Cáceres (MT) até Corumbá (MS), percorrendo 670 km pela Hidrovia do Rio 

Paraguai. As categorias de carga movimentadas pelo Terminal serão grãos, carga geral a 

granel, ou unitizadas, contêineres, fertilizantes e outros granéis sólidos ou unitizados. 

A estrutura geral do estudo mantém alinhamento com o Plano de Trabalho 

elencado no Termo de Referência. Devido ao grande volume de informações, adotou-se 

pela apresentação do conteúdo em uma divisão de cinco volumes, a saber: 

 

Volume 1 – Caracterização do empreendimento 

• Identificação do empreendedor; 

• Dados do empreendimento; 

• Área de Estudo e áreas de influência; 

• Inserção regional e legislação ambiental. 

 

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

• Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

 

Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

• Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

 

Volume 4 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico 

• Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; 

• Passivos Ambientais; 
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• Síntese da situação ambiental da região. 

Volume 5 – Avaliação de Impactos Ambientais 

• Análise dos Impactos Ambientais; 

• Áreas de Influência do Empreendimento; 

• Análise dos Impactos Cumulativos e Sinérgicos; 

• Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais; 

• Alternativas Tecnológicas; 

• Prognóstico Ambiental; 

• Análise de Risco; 

• Resultados. 
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6 ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

O Termo de Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para a construção do Terminal 

Portuário Paratudal aborda a necessidade de se identificar os aspectos ambientais que 

possam impactar as características da área de implantação do empreendimento. Durante 

as fases de planejamento, implantação, operação e desativação do porto, serão 

desenvolvidas atividades das quais decorrem possíveis impactos. Assim, foram 

correlacionadas as atividades e os aspectos ambientais, a fim de caracterizar cada impacto 

ambiental. 

A respeito da definição de um impacto ambiental, Wathern (1988) afirma que é “a 

mudança em um parâmetro ambiental, num determinado período e numa determinada área, 

que resulta de uma atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade 

não tivesse sido iniciada” (WATHERN, 1988, p.7). Em termos legais, a resolução Conama 

Nº001 de janeiro de 1986, define impacto ambiental como: 

 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais. 
(CONAMA, 2010, p. 1). 

 

A avaliação dos impactos ambientais possui a finalidade de proporcionar uma base 

de entendimento das alterações ambientais, introduzindo medidas relativas às dimensões 

afetadas, bem como da dinâmica desses processos (SÁNCHEZ, 2015). Para este objetivo, 

os possíveis impactos foram avaliados considerando-se os diferentes cenários 

desenvolvidos para este trabalho, à luz do conhecimento atual sobre a região, bem como 

os efeitos previstos pelo desenvolvimento das atividades sobre as condições físicas, 

biológicas e socioeconômicas do meio ambiente. 

Primeiramente, foram identificadas as atividades que tem potencial para gerar 

impactos socioambientais, considerando as diversas fases do empreendimento. Na 

sequência, são relacionadas as atividades com os aspectos ambientais, identificando os 

possíveis impactos ambientais do empreendimento. Por fim, são relacionados impactos 

ambientais aos aspectos listados, descrevendo e classificando a ocorrência de cada 

impacto. 
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Para avaliar e valorar os impactos, dispôs-se da metodologia de Matriz de 

Valoração dos Impactos, proposta pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB (PIMENTA et al., 2014). 

Os atributos considerados, foram: a probabilidade de ocorrência de cada impacto, a 

temporalidade, a reversibilidade, a magnitude e a abrangência. Assim obtém-se a 

compreensão das repercussões ambientais desses impactos durante as fases de 

Planejamento, Implantação, Operação e Desativação do empreendimento. 

A avaliação auxiliou na definição das medidas mitigadoras para os impactos 

negativos, bem como na proposição de programas que reúnem medidas de caráter 

preventivo, de controle, de monitoramento ou compensatório. Através da análise dos 

diagnósticos elaborados e discussões interdisciplinares, a equipe elencou os aspectos 

possivelmente resultantes em consequências favoráveis ou desfavoráveis aos recursos 

naturais e/ou às condições socioeconômicas da área de influência do empreendimento. 

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A identificação e caracterização dos impactos ambientais considerou a alteração 

no meio ambiente, em um ou mais de seus componentes, provocada pela ação das etapas 

que envolvem o empreendimento (MOREIRA, 1992). Nesse contexto, o termo “meio 

ambiente” engloba tanto as características da natureza, como o meio físico e biótico, quanto 

os efeitos no plano econômico, social e cultural, abordado como meio socioeconômico. 

Dessa forma, foi necessário entender as características ambientais da área de estudo, os 

pontos de maior vulnerabilidade e identificar as atividades que envolvem as fases do 

empreendimento, correlacionando-as com seus aspectos ambientais.  

 

6.1.1 Identificação das atividades geradoras de impactos e dos aspectos 

 

A implantação e operação de um empreendimento portuário, como o Terminal 

Portuário Paratudal, envolve diversas atividades. Tais atividades se iniciam em um 

planejamento inicial, através do detalhamento do projeto executivo, levantamento de dados 

primários e secundários para caracterizar as condições socioambientais locais e regionais 

e através de estudos e pesquisas relacionados ao licenciamento do empreendimento. A 

fase de Implantação corresponde à execução das atividades necessárias para a construção 

do empreendimento portuário e a fase de Operação inicia a partir do momento em que o 
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empreendimento portuário está apto para o funcionamento, com as estruturas implantadas 

e os equipamentos prontos para operação. 

O empreendimento se localizará em uma região caracterizada por ser uma planície 

de inundação, com sazonalidades de regimes secos e chuvosos, caracterizada como 

unidade geomorfológica dos Pantanais Mato-grossenses. Em relação a biodiversidade, o 

TPP insere-se no Bioma Pantanal, o qual apresenta uma grande variedade de paisagens 

vegetais e riqueza faunística. A flora presente na Área Diretamente Afetada é caracterizada 

por regiões de Savana Florestada em estágio avançado de regeneração e áreas 

antropizadas consolidadas de vegetação Pioneira de Influência Fluvial e Floresta Estacional 

Semidecidual.  

Em relação a fauna na ADA, por meio do registro de espécies realizado no 

diagnóstico ambiental (Volume III: Diagnóstico Ambiental: Meio Biótico), pôde-se observar 

espécies típicas dos biomas Pantanal e Cerrado, com presença marcante de espécies de 

ambientes mais abertos, devido aos processos de conversão de florestas em pastagens 

originada pela forte pressão antrópica na área, e algumas espécies que constam na Lista 

Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção de 2014. 

No contexto socioeconômico da AII, há carência de infraestrutura e serviços 

púbicos, registros de ocorrências de doenças endêmicas e possui indicadores sociais 

relativamente baixos. Porém, a região se destaca pela atividade econômica agropecuária 

e é nesse contexto que o empreendimento se insere.  

A construção do Terminal Portuário Paratudal viabilizará uma rota logística partindo 

de Cáceres (MT) até o distrito de Porto Esperança, no município de Corumbá (MS). Desse 

modo, serão incentivadas as trocas comerciais por meio da diminuição dos custos logísticos 

e, assim, a produção de grãos na região se tornará mais atrativa para o mercado externo.  

Em relação ao projeto executivo, o TPP será composto por duas áreas de operação 

portuária: o Terminal de Grãos (TEG) e o Terminal de Carga Geral e Contêineres (TCGC). 

O projeto prevê a armazenagem das cargas em silos, pátios e galpões. Para auxiliar as 

atividades de carga e descarga, o TPP contará com equipamentos e maquinários como, 

por exemplo: moegas, guinchos, carregadores articulados, correias transportadoras, 

carregador de barcaças, balança de fluxo, guindastes, tombador hidráulico e elevadores de 

canecas. Também estarão presentes estruturas civis de instalações administrativas e 

sistemas auxiliares, relacionadas à geração de energia, abastecimento de água e ao 

combate a incêndio.  
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No contexto do levantamento de dados primários e secundários da flora, fauna e 

aspectos físicos e regionais, e em toda a análise de dados necessária às pesquisas do 

estudo de licenciamento, pôde-se entender a dinâmica socioeconômica, bem como as 

fragilidades ambientais da área de influência, que se caracteriza pelo Pantanal Mato-

grossense, para assim, analisar a influência do empreendimento diante dos diversos 

cenários diagnosticados.  

Em relação a movimentação necessária para implantar o empreendimento, essa se 

dará de forma gradual, pois as atividades se iniciam com a supressão de vegetação e 

abertura de acesso, para, posteriormente, ser instalado o canteiro de obras e ser realizada 

a terraplenagem e a construção das estruturas. A construção se dará ao longo de três fases, 

sendo a primeira fase de implantação (Fase A) e as demais caracterizadas por obras de 

ampliação portuária (Fase B e C), as quais acontecerão concomitantemente às atividades 

de operação portuária.  

O início das atividades se dará no período de estiagem e será necessária a 

contratação de mão de obra local e aquisição de bens e serviços, a fim de suprir às 

demandas das atividades de construção civil. Tanto para a contratação de funcionários, 

quanto para a aquisição de insumos e serviços, será priorizada a contratação local na 

região de Cáceres (MT).  

O TPP contará com um canteiro de obras provisório para auxiliar as obras de 

terraplenagem da estrada de acesso. Posteriormente, o canteiro provisório será 

desmobilizado para a implantação do canteiro principal. As obras de terraplenagem também 

contemplam o alteamento do TPP, por meio da construção de um aterro. O aterro será 

construído em etapas, assim como as outras infraestruturas e estruturas do Terminal. Para 

a obtenção do material de empréstimo, será realizada a dragagem de material arenoso do 

Rio Paraguai, nas proximidades do empreendimento. Após o alteamento, será possível 

prosseguir com as atividades de construção durante o período de cheia.  

Após o término de cada fase, deverá ser realizada a recuperação de áreas 

degradadas e desmobilização parcial do canteiro de obras. Porém, ao término da terceira 

fase, será realizada a desmobilização total do canteiro.  

Após a fase de implantação do TPP (Fase A), será necessário contratar a mão de 

obra permanente e contatar com os fornecedores de bens e serviços, para iniciar as 

atividades de operação portuária. Tais atividades acontecerão de forma progressiva, até 

que o terminal comece a operar em seu funcionamento total.  
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O carregamento e descarregamento de cargas das embarcações será realizado 

por meio das correias transportadoras e carregador de barcaças, para as cargas 

armazenadas à granel, e por meio dos guindastes, para as cargas armazenadas em 

containers. Desse modo, as embarcações e os equipamentos de auxílio às atividades de 

carga e descarga devem receber procedimentos de conservação rotineira e manutenção.  

Além disso, ao longo da operação portuária, também ocorrerá o tráfego de veículos 

pesados, embarcações e maquinários. Sendo que esses necessitarão de eventuais 

abastecimentos de combustíveis, os quais não serão armazenados, mas sim provindos de 

caminhões combustíveis, na medida em que seja identificada esta demanda.  

No TPP também será realizado o armazenamento de cargas nos silos, nos pátios 

e galpões. Bem como a operação das estruturas administrativas e dos serviços auxiliares.  

Caso ocorra desativação do TPP, será necessário desmobilizar a mão de obra e 

encerrar os contratos com os fornecedores. Após a demolição e retirada das estruturas, 

deverá ser realizada a recuperação das áreas degradadas, a fim de reestabelecer a flora e 

a paisagem local.  

As atividades supracitadas estão relacionadas à todas as fases do 

empreendimento, objeto do presente estudo de licenciamento. Os aspectos ambientais 

correlacionados correspondem a qualquer elemento integrante de uma atividade que tem 

potencial de alterar o meio ambiente, podendo impactá-lo de forma positiva ou negativa, 

tanto no contexto da flora, fauna e meio físico, como no contexto socioeconômico local. A 

seguir, apresenta-se a lista das atividades, os correspondentes aspectos e os possíveis 

impactos ambientais que podem ocorrer, de acordo com cada fase do empreendimento 

(Quadro 6.1). 
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QUADRO 6.1 – FASES DO EMPREENDIMENTO, ATIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS CORRELACIONADOS.  

Atividades Transformadoras Aspectos Ambientais Possíveis impactos ambientais 

Planejamento 

Obtenção da Licença para instalação do 
empreendimento 

Levantamento de dados 
primários e secundários da 
biota e aspectos físicos e 
regionais 

Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos de flora, fauna e 
meio físico. 

Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos socioeconômicos. 

Divulgação do 
empreendimento 

Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda. 

Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento. 

Expectativas de valorização de bens imobiliários. 

Implantação 

Contratação de mão de obra 
Geração de postos de 
trabalho 

Incentivo à economia local. 

Aumento das receitas públicas. 

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos). 

Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura. 

Mobilização de maquinário, transporte de 
pessoas e insumos 

Tráfego e operação de 
máquinas e equipamentos 

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem. 

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Emissão de particulados e 
gases de combustão 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado. 

Geração de ruídos e 
vibrações 

Aumento dos níveis de ruído.  

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Aquisição de equipamentos e 
insumos 

Incentivo à economia local. 

Aumento das receitas públicas. 

Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário. 

Instalação, operação e desmobilização 
de canteiros 

Tráfego e operação de 
máquinas e equipamentos 

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Supressão da vegetação 
Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem. 

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Movimentação de 
terra/exposição do solo 

Indução de processos erosivos. 

Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem. 

Interferência em Patrimônio Arqueológico. 

Emissão de particulados e 
gases de combustão 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado. 

Geração de ruídos e 
vibrações 

Aumento dos níveis de ruído.  

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Geração de resíduos sólidos 
Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Proliferação de animais vetores. 

Geração de efluentes 
Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas. 

Preparo do terreno: limpeza; 
terraplenagem; abertura de acessos; 
execução de cortes e aterros; manejo de 
áreas de empréstimo e bota-fora 

Tráfego e operação de 
máquinas e equipamentos 

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Supressão da vegetação 
Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem. 

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Movimentação de terra 
/exposição do solo 

Indução de processos erosivos. 

Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem. 

Interferência em patrimônio Arqueológico. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Emissão de particulados e 
gases de combustão 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado. 

Geração de ruídos e 
vibrações 

Aumento dos níveis de ruído.  

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Construção das edificações, estruturas 
de atracação, sistemas auxiliares, silos e 
galpões e do pátio de containers e carga 
geral. Instalação dos equipamentos 
portuários  

Emissão de particulados e 
gases de combustão 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado. 

Geração de ruídos e 
vibrações 

Aumento dos níveis de ruído.  

Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Intervenção em corpos 
hídricos 

Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos. 

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas.  

Dispersão da biota aquática. 

Movimentação de 
terra/exposição do solo 

Indução de processos erosivos. 

Tráfego e operação de 
máquinas e equipamentos 

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Geração de resíduos sólidos 
Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Proliferação de animais vetores. 

Geração de efluentes 

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas. 

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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QUADRO 6.1 – FASES DO EMPREENDIMENTO, ATIVIDADES, ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS CORRELACIONADOS (CONTINUAÇÃO) 

Atividades Transformadoras Aspectos Ambientais Possíveis impactos ambientais 

Operação 

Contratação de mão de obra Geração de postos de trabalho 

Incentivo à economia local. 

Aumento das receitas públicas. 

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos). 

Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura. 

Operação das instalações portuárias do 
TEG e TCGC e dos sistemas gerais  

Tráfego e operação de 
máquinas, equipamentos e 
automóveis  

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Aumento do atropelamento de fauna. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Tráfego e operação de 
embarcações 

Indução de processos erosivos. 

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas.  

Dispersão da biota aquática. 

Introdução de espécies exóticas e invasoras. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Emissão de particulados e 
gases de combustão 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 
particulado. 

Geração de ruídos e vibrações Aumento dos níveis de ruído.  

Geração de resíduos sólidos 
Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Proliferação de animais vetores. 

Geração de efluentes 

Contaminação do solo por resíduos diversos. 

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas. 

Aquisição de equipamentos e 
insumos 

Incentivo à economia local. 

Aumento das receitas públicas. 

Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário. 

Armazenamento de carga  

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 
particulado. 

Proliferação de animais vetores. 

Acidentes com trabalhadores do porto. 

Introdução de uma nova rota logística 
Interferências do 
empreendimento na dinâmica 
econômica 

Incentivo à economia local. 

Aumento das receitas públicas. 

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos). 

Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário. 

Valorização de bens imobiliários. 

Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no mercado 
nacional e internacional. 

Redução de custos socioambientais.  

Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária. 

Indução a melhorias na infraestrutura local. 

Desativação    

Desativação da rota logística 
Interferências na dinâmica 
econômica 

Aumento dos custos logísticos. 

Aumento dos custos socioambientais. 

Redução de emprego e renda. 

Redução das receitas públicas. 

Desmobilização de maquinário, transporte 
de pessoas e insumos 

Suspensão de postos de 
trabalho  

Redução de emprego e renda. 

Redução das receitas públicas. 

Diminuição dos níveis de ruído. 

Recuperação das áreas degradadas Plantio de espécies nativas Regeneração da flora nativa.  

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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6.1.2 Identificação dos impactos ambientais 

 

A partir dos aspectos, foram identificados 35 possíveis impactos ambientais, sendo 

7 impactos referentes ao meio físico, 8 impactos no meio biótico e 20 impactos no meio 

socioeconômico (Tabela 6.1). Em sequência, serão apresentados os possíveis impactos 

ambientais que foram identificados durante as fases de Planejamento (P), de Implantação 

(I), de Operação (O) e de Desativação (D) no meio físico (MF), no meio biótico (MB) e no 

meio socioeconômico (MS), com suas naturezas Positivo (P) ou Negativo (N). 
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TABELA 6.1 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Impacto ambiental 
Fase Natureza 

P I O D P N 

MF-01 Indução de processos erosivos   X X     X 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos   X X     X 

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos   X      X 

MF-04 Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou substâncias perigosas    X X     X 

MF-05 Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado   X X     X 

MF-06 Aumento dos níveis de ruído    X X     X 

MF-07 Diminuição dos níveis de ruído       X X   

MB-01 Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos de flora e fauna X       X   

MB-02 Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem   X       X 

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna   X       X 

MB-04 Dispersão da biota aquática   X X     X 

MB-05 Introdução de espécies exóticas e invasoras     X     X 

MB-06 Proliferação de animais vetores   X X     X 

MB-07 Aumento do atropelamento de fauna     X     x 

MB-08 Regeneração da flora nativa        X X   

MS-01 Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos socioeconômicos X       X   

MS-02 Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda X       X   

MS-03 Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento X         X 

MS-04 Expectativas de valorização de bens imobiliários X       X   

MS-05 Interferência em patrimônio Arqueológico    X       X 

MS-06 Incentivo à economia local   X X   X   

MS-07 Aumento das receitas públicas   X X   X   

MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos)   X X   X   

MS-09 Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura   X X     X 

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto   X X     X 

MS-11 Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário   X X   X   

MS-12 Valorização de bens imobiliários    X   X   

MS-13 Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no mercado nacional e internacional     X   X   

MS-14 Redução de custos socioambientais      X   X   

MS-15 Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária     X   X   

MS-16 Indução a melhorias na infraestrutura local    X   X   

MS-17 Redução de emprego e renda       X   X 

MS-18 Redução das receitas públicas       X   X 

MS-19 Aumento dos custos logísticos       X   X 

MS-20 Aumento dos custos socioambientais       X   X 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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6.1.3 Impactos sobre o Meio Físico 

 

Com relação ao Meio Físico, foram diagnosticados sete impactos gerados a partir 

das fases de Implantação e Operação do Terminal Portuário Paratudal, podendo o mesmo 

impacto estar presente em mais de uma fase do TPP. Esses impactos afetam a 

caracterização paisagística local e a qualidade da água, do solo e do ar. 

De todas as perturbações identificadas, seis foram associadas às fases de 

Implantação e de Operação. Apenas um impacto foi relacionado à fase de Desativação no 

meio físico.  

Cada impacto listado pode ocorrer em uma ou mais fases do empreendimento, 

podendo se repetir nas matrizes de avaliação caso ocorra em mais de uma das fases. 

Assim, considerando-se possível os impactos ocorrentes nas diversas fases, no meio físico 

foram totalizados 12 impactos, sendo 06 impactos na fase de implantação, 05 na fase de 

operação e 01 na fase de desativação. A seguir encontra-se detalhada uma descrição de 

cada impacto identificado. 

 

MF-01: Indução de processos erosivos  

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação quanto 

à fase de Operação. Os processos erosivos consistem na remoção do solo, depositando-

o em áreas mais baixas do relevo, pela ação de agentes erosivos, como: as águas de 

escoamento superficial, as águas de rios e a ação do vento. Os processos erosivos ocorrem 

naturalmente no ambiente não modificado, porém podem ser acelerados pela ação 

antrópica (GERSCOVICH, 2016).  

No contexto do TPP, os processos erosivos podem ser intensificados devido a 

supressão da vegetação e devido a construção das estruturas limítrofes ao Rio Paraguai e 

estruturas sobre a água. Tais estruturas consistem nos dolfins, cais suspensos, plataformas 

flutuantes, ponto de abastecimento para embarcações e passarelas metálicas. 

Durante a fase inicial do empreendimento e preparação do terreno, a área em que 

será realizada a terraplanagem, a área de execução do aterro e a área de empréstimo para 

o aterro, configuram os locais de maior suscetibilidade à intensificação ou ocorrência dos 

processos erosivos, consequência da exposição do terreno natural pela retirada da 

cobertura vegetal.  
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A vegetação protege o solo contra a erosão reduzindo o impacto das gotas de 

chuva, que é um importante agente de desagregação do solo, e reduzindo a velocidade das 

águas de escoamento superficial, que é um agente de desagregação e transporte de 

partículas (BIGARELLA, 2013). 

A retirada da vegetação é o primeiro passo para a instalação de processos erosivos 

pela ação da chuva. A erosão pluvial pode ocorrer por meio de escoamento laminar, 

lavando a superfície do terreno como um todo, sem formar canais definidos, ou por 

escoamento concentrado. A construção das estruturas limítrofes ou sobre a água facilita o 

desprendimento das partículas de solo, que, por meio da força de arraste fluvial, são 

arrastadas a jusante do rio, podendo influenciar no processo de assoreamento.  

O empreendimento estará localizado em uma região caracterizada por ser grande 

planície deposicional, cujos sedimentos são lixiviados, transportados e sedimentados, de 

forma natural, pelo escoamento superficial e pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Assim, 

devido às baixas declividades, a suscetibilidade aos processos erosivos em relação ao 

escoamento superficial é preponderantemente baixa. Portanto, a indução aos processos 

erosivos é ponderada em magnitude “baixa” ao longo da implantação do empreendimento.  

Em relação aos processos erosivos fluviais, ocorre no Rio Paraguai os fenômenos 

naturais de queda de margens, porém, em pequena escala na região do empreendimento, 

devido a formação dos leques aluviais. Assim, as oscilações das ondas nas áreas de 

atracação influenciam em pequena escala a indução aos processos erosivos, e a magnitude 

do impacto é classificada como “baixa”.  

Desse modo, esse impacto na fase de Implantação é considerado negativo, 

localizado na ADA, de temporalidade imediata, reversível, de magnitude baixa, de 

abrangência local, portanto, impactos limitados à área de uma microbacia e com baixa 

probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Fraco”, conforme apresentado na 

seção 6.2. 

Durante a fase de Operação, a atracação das embarcações no porto pode 

acarretar pequenas oscilações de ondas do rio que podem induzir os processos erosivos. 

Este impacto durante esta fase é considerado um impacto negativo, localizado na Área 

Diretamente Afetada (ADA), de temporalidade longa, reversível, de magnitude baixa, de 

abrangência local, limitado à área de uma microbacia e com baixa probabilidade de 

ocorrência, portanto, sendo classificado como “Fraco”. 

Como medidas preventivas para diminuir o impacto, pode-se implantar um projeto 

de drenagem e de proteção das margens, a fim de minimizar o carreamento de sedimentos 
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durante e após as obras. Além das medidas preventivas, também são inclusos o PCS e o 

PEA. Desse modo, espera-se estabilizar os processos erosivos existentes e reduzir a 

indução de possíveis novos processos. 

 

MF-02: Contaminação do solo por resíduos diversos 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. 

Durante a fase de Implantação do terminal, são gerados resíduos da construção 

civil, provindos da operação do canteiro de obras, incluindo a operação de oficinas de 

manutenção e construção das estruturas fluviais e limítrofes.  

Os resíduos de materiais constituídos de argamassa, concreto e gesso podem 

aumentar o pH das camadas superficiais do solo. Já os resíduos tóxicos, a exemplo de 

tintas, solventes, óleos e vernizes, possuem maior abrangência temporal e espacial. A sua 

contaminação pode oferecer riscos à biota e aos próprios trabalhadores. Portanto, deve ser 

prevista a devida destinação final desses resíduos sólidos.  

Contudo, o gerenciamento dos resíduos gerados no canteiro de obras deve ser 

controlado visando à correta segregação, disposição e destinação dos resíduos da 

construção civil, evitando, assim, uma possível contaminação do solo. Portanto, em 

consequência do devido manejo e devida destinação dos resíduos, o impacto na fase de 

operação tem magnitude baixa.  

Durante a fase de Operação, esse impacto é decorrente dos efluentes do sistema 

de tratamento de esgoto e tratamento de água, os quais devem ser alocados corretamente 

aos seus destinos finais. Conforme detalhado no Volume 1 deste Estudo, para emissão de 

efluente no corpo hídrico deverá ser atendida a Resolução CONAMA nº 430/2011, que 

dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, onde os efluentes 

somente poderão ser lançados após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências dispostos na Resolução e em outras normas aplicáveis. 

Os efluentes das instalações sanitárias serão recolhidos através de rede coletora e 

encaminhados para tratamento, que poderá ser em lagoa de estabilização, antes de serem 

lançados no Rio Paraguai, a jusante do acampamento. Os efluentes oleosos provindos da 

caixa de gordura e os resíduos orgânicos da operação das instalações do refeitório 

necessitam, também, da devida destinação final. Há risco também de vazamento dos 
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líquidos gerados por meio do processo de lavagem das construções e maquinário, sendo 

necessário realizar o manejo adequado.  

Quanto às eventuais contaminações do terreno do empreendimento por efluentes 

sanitários durante a fase de Operação, cabe ressaltar que as instalações deverão ser 

resistentes mecânica e quimicamente, de modo a diminuir o risco de contaminação. 

Outro fator com potencial para contaminação dos solos durante a fase de Operação 

é o derramamento acidental de combustíveis, que poderá configurar-se pela disposição 

inadequada de resíduos ou em função de eventuais acidentes no transporte ou 

armazenamento. Além da composição e do intemperismo, o resultado de uma 

contaminação decorrente deste tipo de acidente irá depender dos volumes eventualmente 

derramados, contudo, considerando-se o pequeno volume a ser armazenado, tanto de 

combustível como de resíduo, possivelmente a extensão será limitada ao local de 

ocorrência em caso de acidente, o que facilita sua contenção e a remoção dos solos 

contaminados. 

Equipamentos e motores que utilizam óleos combustíveis apresentam vazamentos 

acidentais, em maior ou menor grau, dependendo do estado de conservação do maquinário 

e que podem ser evitados por meio da manutenção adequada de equipamentos, que 

deverá ser executada por pessoal autorizado e treinado. 

Todavia, a precaução que será adotada no manuseio e destinação de resíduos, na 

manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, e no abastecimento dos veículos, 

fazem com que o impacto seja caracterizado de magnitude baixa, ao longo da fase de 

operação.  

Por tanto, a contaminação do solo por resíduos diversos trata-se de um impacto 

negativo para a fase de Implantação, localizado na ADA, com temporalidade imediata, 

reversível, de magnitude baixa, de abrangência local, portanto, impactos limitados à área 

de uma microbacia, e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo classificado como 

“Fraco”. 

Na fase de Operação, trata-se de um impacto negativo, localizado na ADA, de 

temporalidade imediata, reversível, com magnitude baixa, de abrangência local (impactos 

limitados à área de uma microbacia) e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo 

classificado como “Fraco”. Ambas as classificações se encontram expostas 

detalhadamente na seção 6.2. 

Para minimizar a possibilidade de ocorrência do impacto, adotam-se como medidas 

preventivas as ações de tratar e dar destino adequado aos resíduos líquidos e sólidos 
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provenientes dos sistemas auxiliares e aos diferentes tipos de resíduos provindos das 

atividades de construção civil, além de realizar revisão periódica nos equipamentos e 

maquinários e realizar o abastecimento de combustíveis por pessoal autorizado e treinado. 

Para essas medidas têm-se o Programa Ambiental para a Construção (PAC) e o Programa 

Ambiental para a Operação Portuária (PAOP), caso ocorra o derramamento de substância 

perigosa, como medida mitigatória adota-se o Programa de Gerenciamento de Riscos e 

Plano de Ação de Emergência. Também são inclusos o PCS e o PEA. 

Como resultados, espera-se a prevenção do derramamento de substâncias, de 

modo a manter a qualidade do solo, e a procedência adequada em casos de acidentes. 

 

MF-03: Alteração da qualidade da água pela suspensão de sedimentos  

 

A ocorrência deste impacto está condicionada à fase de Implantação do 

empreendimento, estando relacionado com a possível ocorrência das atividades de 

dragagem para utilização de material na execução do aterro. 

As atividades de dragagem previstas poderão ocasionar aumento momentâneo e 

localizado da turbidez das águas devido à suspensão de sedimentos. O aumento da 

concentração de sólidos em suspensão ocorre devido à desagregação de sedimentos de 

fundo, provocada pelo equipamento destinado à dragagem e disposição dos sedimentos. 

Esta suspensão de sólidos para a coluna d’água ocorre quando o excesso do material 

dragado passa para a água, causando turbidez e perda de transparência.  

A significância desse impacto dependerá da duração do fenômeno. No entanto, 

deve-se ressaltar que corpos d’água, sujeitos à ação hidrodinâmica de grande porte e 

influência de afluentes, são ambientes onde a turbidez e a quantidade de sólidos em 

suspensão pode ser naturalmente alta. Se os sedimentos em suspensão estiverem em alta 

concentração e persistirem por um longo período, o que geralmente está relacionado com 

o tempo destinado aos serviços de dragagem, a penetração de luz na coluna d’água pode 

reduzir-se, causando, principalmente, a diminuição nas taxas de fotossíntese dos 

organismos produtores primários. Se os ambientes a serem dragados, ou que vierem a 

receber o material, forem desprotegidos, a quantidade de sedimentos que será suspensa 

durante as horas ou dias do processo de dragagem deve ser mínima, devido a turbidez 

natural associada com o fenômeno de mistura e remobilização natural pela corrente.  

O impacto será dependente de todos os fatores citados acima, podendo ocorrer 

menor ou maior espalhamento da pluma de sedimentos em suspensão. Além disso, sabe-
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se que as mudanças na qualidade físico-química da água por processos de dragagem são 

localizadas e de curto período. Desse modo, o impacto foi caracterizado com magnitude 

baixa.  

Portanto, pode-se dizer que este impacto, durante a fase de Implantação, trata-se 

de um impacto negativo, localizado na ADA, de temporalidade imediata, reversível, de 

magnitude baixa, sendo o impacto limitado a área da microbacia e de alta probabilidade de 

ocorrência, portanto, este impacto é classificado como “Fraco”, conforme será exposto na 

seção 6.2. 

Para minimizar o impacto na dragagem para execução de aterro, adota-se como 

medida mitigatória a adoção de dragas do tipo sucção e recalque (CSD) que diminuam a 

suspensão de finos durante o processo de dragagem, além da destinação adequada do 

material dragado. Também é necessário monitorar a qualidade das águas de acordo com 

os parâmetros mínimos da legislação vigente, como parâmetro de referência a turbidez da 

água. Espera-se, dessa forma, a manutenção da qualidade da água através da redução da 

suspensão de sedimentos. 

O programa envolvido nesse impacto é o Programa de Monitoramento dos 

Recursos Hídricos (PMRH), em conjunto com o PCS e o PEA. 

 

MF-04: Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos, graxas e 

substâncias perigosas 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. 

Durante a fase de Implantação poderá ocorrer a alteração da qualidade da água 

por derramamento de óleos e graxas durante o tráfego das embarcações que irão realizar 

as atividades de dragagem e/ou construções de estruturas nessas áreas. Durante a fase 

de Operação a ocorrência do derramamento por substâncias perigosas pode se dar devido 

ao tráfego e abastecimento de embarcações na área de atracação durante o fluxo 

operacional do empreendimento, assim como pela operação de maquinários nas 

instalações portuárias dos terminais. 

A possibilidade de risco de acidentes com derramamentos de óleos, graxas ou 

outras substâncias químicas na água pode ser proveniente das falhas operacionais, falhas 

de equipamentos, acidentes durante a operação de carga e descarga e/ou condições 

adversas, que podem comprometer momentaneamente a qualidade da água. Alguns 
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equipamentos e motores que utilizam óleos combustíveis podem apresentar vazamentos 

acidentais em maior ou menor grau, dependendo do estado de conservação do maquinário. 

As embarcações utilizadas nas operações podem lançar filmes de óleos na água, também 

conhecido como espalhamento horizontal. A contaminação pode ser significativa em caso 

de acidentes de grandes proporções. 

Como consequência do derramamento de óleo em ambientes aquáticos, cita-se a 

interferência nas trocas gasosas na superfície e, consequentemente, na redução dos 

processos de autodepuração, decorrente da redução dos níveis de oxigênio. Há também o 

impacto direto na fauna, que pode causar morte por recobrimento e asfixia, morte por 

intoxicação, bioacumulação de compostos carcinogênicos e morte ecológica, que 

representa perturbações que impedem o organismo de realizar suas funções no 

ecossistema, podendo progredir para morte (CALLÍA, 2011). 

Em relação aos riscos de navegação, cabe ressaltar que este Estudo de Impacto 

Ambiental se refere às atividades voltadas ao empreendimento. Os riscos de navegação 

são competência de fiscalização da Marinha, a qual solicitou a análise de risco específica, 

a qual encontra-se presente no Anexo 1.  

Quando forem adotadas eficientes medidas de segurança, prevenção e 

contingência para o caso de acidentes, a probabilidade de ocorrência desse impacto será 

bastante reduzida, bem como a sua magnitude. Com isso, durante a fase de Implantação 

o impacto será negativo, localizado na ADA, de temporalidade imediata, reversível, sendo 

sua magnitude baixa, limitado à área da microbacia e de baixa probabilidade de ocorrência. 

Tendo em vista as medidas de mitigação, esse impacto é classificado como “Fraco”. 

Durante a fase de Operação do empreendimento o impacto será negativo, 

localizado na AII, considerado um impacto reversível, de temporalidade imediata, de 

magnitude média. O impacto poderá ultrapassar a área da bacia de 1º ordem, tendo baixa 

probabilidade de ocorrência. Com isso, o impacto durante essa fase é considerado como 

“Fraco”.  

Para prevenir esse impacto, adota-se como medida preventiva as seguintes ações: 

tratar e dar destino adequado aos resíduos líquidos e sólidos provenientes dos sistemas 

auxiliares e aos diferentes tipos de resíduos provindos das atividades da construção civil, 

realizar revisão periódica nos equipamentos e maquinários, executar o abastecimento de 

combustíveis por pessoal autorizado. Como medida mitigatória, em casa de acidentes, 

torna-se necessária a existência de um Plano de Ação de Emergência. 
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Pode-se ressaltar também que as operações de transporte serão realizadas, 

prioritariamente, com embarcações próprias, minimizando o risco de acidentes pois a 

navegação estará diretamente relacionada com o porto em questão. Com isso, espera-se 

a manutenção da qualidade da água através da prevenção do derramamento de 

substâncias em corpos d’água, da destinação correta de resíduos e da procedência 

adequada em casos de acidentes. 

Os programas envolvidos para este impacto são: Programa Ambiental para a 

Construção (PAC) e para a Operação (PAOP), Programa de Gerenciamento de Riscos e 

Plano de Ação de Emergência (PGR-PAE) bem como o Programa de Comunicação Social 

(PCS) e o Programa de Educação Ambiental (PEA). 

 

MF-05: Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e 

material particulado 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada à fase de Implantação e à fase de 

Operação do empreendimento. O embasamento para as emissões de gases poluentes é 

a Resolução CONAMA nº 033/90, que estabelece concentrações limites para Dióxido de 

Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Monóxido de Carbono (CO). 

Durante a fase de Implantação, as principais fontes poluidoras estão relacionadas 

ao maquinário movido por diesel ou gasolina, utilizado nas atividades de obras civis, 

aterros, escavações, dragagens para a formação de aterro, terraplanagem, remoção da 

cobertura vegetal e ao tráfego de veículos de pequeno e grande porte.  

Com relação ao material particulado em suspensão e às partículas inaláveis, a 

emissão pode ser proveniente das operações de corte, escavação, aterro, terraplanagem, 

remoção da camada vegetal, obtenção de material de empréstimo, disposição de bota-foras 

e canteiros de obras, estocagem ao ar livre, movimentação e manuseio de materiais 

fragmentados pela construção civil (areia, cimento, brita), implantação de vias de acesso e 

do tráfego de veículos de pequeno e grande porte. 

Na fase de Operação, as emissões de gases poluentes são provenientes da 

operação rotineira dos maquinários das instalações portuárias do TPP, do tráfego de 

embarcações e de veículos vinculados ao funcionamento do empreendimento. Com relação 

às emissões de material particulado, o aumento de suas concentrações se dá em razão 

das operações portuárias, a exemplo da movimentação de embarcações e veículos de 
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grande porte em áreas não pavimentadas, nas operações de carga e descarga, e pela 

movimentação e manuseio de materiais fragmentados pulverulentos. 

Todas essas atividades citadas apresentam potencial para geração e suspensão 

de poeira no ar, devido ao arraste eólico, resultando na suspensão de partículas, tratando-

se de material particulado com granulometria predominantemente superior a 100 

micrômetros, com agregação e abrangência que poderá atingir no máximo, dezenas de 

metros. A poeira suspensa durante a obra civil tem um alcance bastante limitado, com 

tendência a ser depositada rapidamente no solo, dependendo das condições climáticas. 

Outro tipo de material particulado que deve ser considerado são as partículas 

sólidas geradas por meio do manuseio de grãos, principalmente milho e soja, chamadas de 

poeiras de grãos. O fato ocorre no interior dos silos divido esses proporcionarem espaços 

confinados, sem a devida aeração – como forma preventiva e combate aos organismos 

patológicos aeróbicos que possam danificar os grãos – acarretando na concentração da 

poeira. As poeiras em suspensão aumentam a pressão no interior do silo e podem, ao entrar 

em ignição, gerar grandes explosões e incêndios (COSTELLA; PILZ; BET, 2016; 

TAVARES; JEAN, 2016). 

Segundo o diagnóstico climático, o local do empreendimento possui elementos 

meteorológicos que são favoráveis para a qualidade do ar. A média das velocidades 

máximas dos ventos registradas no banco de dados da estação Cáceres (MT) mostra que 

o mês de setembro registra o maior pico de ventos (10,6 m/s - brisa forte) e o mês de 

fevereiro registra o menor pico de ventos (5,8 m/s - brisa moderada).  

Com isso, o local do empreendimento tem boas condições de dispersão na 

atmosfera, o que resulta em menores concentrações ambientais de emissões. Essas 

emissões, apesar de localizadas e de curta duração podem ser consideradas como um 

impacto negativo, porém de pequena magnitude e relevância. Sua significância na área 

onde se insere é também muito baixa em função do ambiente bastante disperso (aberto). 

Desse modo, o impacto é caracterizado por ser de baixa magnitude na operação e de média 

magnitude na construção, devido as atividades da construção civil gerarem principalmente 

mais material particulado.  

Durante a fase de Implantação, o impacto alteração da qualidade do ar por 

emissão de gases poluentes e material particulado será negativo, localizado na ADA, de 

temporalidade imediata, reversível, de média magnitude, limitado a área de uma 

microbacia, com média probabilidade de ocorrência. Portanto, esse impacto foi classificado 

como “Fraco”.  
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Durante a fase de Operação o impacto é negativo, localizado na ADA, de 

temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, limitado a área da microbacia e com 

média probabilidade de ocorrência. Esse impacto foi considerado como “Fraco”, conforme 

valoração detalhada na seção 6.2. 

Os materiais particulados suspensos no ar, devido à poeira levantada pela transição 

de veículos, podem ser diminuídos pelas ações mitigatórias de umectação das áreas de 

movimentação das máquinas, além de um controle de velocidade dos veículos em toda a 

área do empreendimento. Também se recomenda a utilização de máscaras (EPI’s) pelos 

trabalhadores e a manutenção periódica dos equipamentos, como medidas preventivas. O 

resultado esperado é a manutenção da qualidade do ar através da redução e controle da 

emissão de gases poluentes e material particulado. 

No contexto concentração de poeira de grãos, para diminuir a pressão nos silos, é 

adotado um sistema de exaustão de grãos, descrito nas alternativas tecnológicas, na seção 

10.3.2. 

Os programas envolvidos são o Programa Ambiental para a Construção (PAC) na 

fase de implantação, e o Programa Ambiental para Operação Portuária (PAOP), na fase de 

operação, bem como o PCS e o PEA. 

 

MF-06: Aumento dos níveis de ruído 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. 

Durante a fase de Implantação, ele é causado pelo uso de equipamentos que 

podem emitir níveis de pressão sonora provenientes das atividades de escavações, 

terraplanagem, pavimentação, remoção da cobertura vegetal, operação do canteiro de 

obras, atividades relacionadas a construção e instalação das estruturas fluviais e limítrofes 

do empreendimento, além das dragagens nas áreas de atracação. 

Já na fase de Operação, o aumento de níveis de ruídos decorre das atividades 

rotineiras do fluxo de operações de maquinários nas instalações portuárias do Terminal 

Portuário Paratudal, da dragagem para a formação de aterro e do tráfego de embarcações 

e veículos na área do empreendimento.  

Analisando o cenário regional, a área no entorno do empreendimento não 

apresenta agrupamentos populacionais e preserva características rurais, com baixa taxa 

de ocupação humana. A sede da Fazenda Atoledal é o local mais próximo do 
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empreendimento, a aproximadamente 13 km de distância. Portanto, os principais indivíduos 

afetados por emissões sonoras acima de limites aceitáveis serão os operários mobilizados 

ao longo de cada etapa realizada, e igualmente à fauna local, podendo causar a dispersão 

dos mesmos. Assim, o impacto na fase de operação é caracterizado por ser de magnitude 

baixa, e, devido às atividades de construção gerarem mais ruídos, o impacto é 

caracterizado como magnitude média.  

As emissões sonoras apresentam uma peculiaridade, diferentes de outros 

impactos, a perturbação ambiental cessa assim que a fonte geradora é desativada, no 

entanto, ainda há a necessidade do acompanhamento e da verificação dos níveis de 

pressão sonora no entorno direto do empreendimento em conformidade com a legislação 

vigente, fornecendo assim subsídios para a indicação da necessidade de serem 

implantados procedimentos operacionais visando a redução dos ruídos nas diferentes 

fontes geradoras do empreendimento. 

Na fase de Implantação esse impacto é considerado negativo, localizado na ADA, 

de temporalidade imediata, reversível, de média magnitude, abrangência de uma 

microbacia e alta probabilidade de ocorrência. Com isso, o impacto durante essa fase é 

considerado como “Moderado”. 

Durante a fase de Operação portuária, o impacto será negativo, localizado na ADA, 

de temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, limitado a área da microbacia e 

com alta probabilidade de ocorrência. Considerado durante essa fase como um impacto 

“Moderado”. 

Para diminuir a emissão de ruídos na obra, faz-se necessário o controle de 

velocidade dos veículos e equipamentos em toda a área do empreendimento como medida 

mitigatória. Como medida preventiva adota-se o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s) pelos funcionários. 

Os programas envolvidos são o Programa Ambiental para a Construção (PAC) na 

fase de implantação, e o Programa Ambiental para Operação Portuária (PAOP), na fase de 

operação, bem como o PCS e o PEA. 

Além disso, espera-se a manutenção do nível de ruído dentro do limite permitido, de 

forma a amenizar seus efeitos e gerar menor incômodo à comunidade e aos trabalhadores 

da obra. 

 

MF-07: Diminuição dos níveis de ruído 
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Este impacto está associado à fase de Desativação do empreendimento. A 

atividade portuária poderá causar o aumento de níveis de ruídos, portanto, em caso de 

desativação do terminal, espera-se a diminuição dos níveis de ruído. 

Sendo assim, trata-se de um impacto na fase de Desativação de natureza positiva, 

localizado na ADA, de temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, limitado a área 

da microbacia e com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

 

6.1.4 Impactos sobre o Meio Biótico 

 

Com relação ao Meio Biótico, foram diagnosticados 8 impactos, podendo estes 

serem gerados a partir de uma ou mais fases do TPP, sendo elas: Planejamento, 

Implantação, Operação e/ou Desativação do Terminal Portuário Paratudal. Esses impactos 

afetam o ecossistema local, podendo gerar danos para a flora nativa e também para as 

comunidades faunísticas terrestres e aquáticas.  

De todas as perturbações identificadas, em um total de 10 ocorrências, uma foi 

associada a fase de Planejamento, 04 relacionadas com fase de Implantação, 04 a fase de 

Operação e um na fase de Desativação. A seguir foi realizada uma descrição detalhada de 

cada impacto identificado. 

 

 

MB-01: Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos de 

flora, fauna 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada à fase de Planejamento. As 

incursões de campo, bem como o levantamento de dados primários e secundários da flora 

e fauna regional, e os resultados obtidos através dessas atividades, irão compor um adendo 

de informações de vegetação e animais presentes in loco. Os resultados devem ser 

disponibilizados para a comunidade científica com intuito de fornecer informações para 

subsidiar interpretações de caráter ecológico e, assim, contribuir em projetos ambientais 

diversos. 

Os dados levantados podem contribuir em futuros projetos multidisciplinares e 

interinstitucionais. Todavia, como as espécies encontradas no levantamento faunístico 

foram similares as obtidas por meio do levantamento de dados secundários, o impacto é 

caracterizado por uma magnitude baixa. Assim, trata-se de um impacto positivo durante a 
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fase de Planejamento, com estudos direcionados na ADA, de temporalidade média, 

irreversível, de magnitude baixa, com abrangência limitada a área de uma microbacia e 

com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”, conforme 

valoração descrita na seção 6.2. 

 

MB-02: Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem 

 

Na região do empreendimento verificaram-se diversos ambientes fitofisionômicos, 

como: brejos, campo seco, floresta estacional semidecídua e decídua, áreas com espécies 

monodominantes, floresta perene, área úmida, entre outros. As áreas de vegetação, na 

ADA, encontram-se em diferentes estágios de conservação, onde podemos agrupá-las em 

2 panoramas distintos, sendo o primeiro, na área do polígono portuário, com grande 

distúrbio antrópico associado a pecuária, com a presença de fragmentos de vegetação, e 

o segundo, na via de acesso, com alto grau de conservação.  

A ocorrência desse impacto está condicionada à fase de Implantação pois, com a 

implantação da área portuária e da via de acesso, haverá a necessidade de supressão 

vegetal no início das obras. As áreas úmidas com flora específica também serão alteradas 

durante a fase de Implantação. Essas áreas destacam-se principalmente por fornecerem 

serviços ambientais essenciais à manutenção da biodiversidade ali existente. Além disso, 

são importantes para a garantia de conservação das águas superficiais através da 

manutenção do regime hídrico dos rios e córregos da microbacia. Do ponto de vista social 

e econômico, são essenciais para conter inundações, permitindo a recarga de aquíferos, 

retendo nutrientes e purificando a água. Além disso, contribuem também no processo de 

adaptação às mudanças climáticas, pois alguns desses ambientes consistem em 

reservatórios de carbono. Ademais, geralmente apresentam flora específica que se adequa 

a condições de hidromorfia (ICMBio, 2018). 

Em relação a flora na ADA, por meio do inventário florestal, pode-se observar que 

a região com necessidade de supressão para a implantação da estrada de acesso ao 

terminal é caracterizada, principalmente, por espécies da Savana Florestada em estágio 

avançado de regeneração. A supressão das espécies corresponde a um volume de material 

lenhoso igual a 148,64 m³.ha-1. O polígono de implantação do TPP é caracterizado por 

áreas antropizadas consolidadas de vegetação Pioneira de Influência Fluvial e Floresta 

Estacional Semidecidual Aluvial. O volume de material lenhoso a ser suprimido, estimado, 

é de 61,42 m³ e 433,22 m³, respectivamente. Desse modo, a maior parte da área de 
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supressão é caracterizada por uma fisionomia arbórea em estágio médio ou primário, 

porém, há partes a serem suprimidas em estágio avançado de regeneração. Em 

consequência, o impacto foi classificado com média magnitude.  

Portanto, trata-se de um impacto negativo durante a fase de Implantação, localizado 

na ADA. A supressão de vegetação é irreversível e permanente, de média magnitude com 

abrangência de uma microbacia, com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado 

como “Forte”. 

Como medida preventiva é proposto o acompanhamento da supressão vegetal, 

afim de que seja realizada a supressão estritamente nas áreas necessária e como medida 

compensatória o plantio compensatório  

Os programas que abordam tais medidas são: Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) em conjunto com o Programa de Educação Ambiental (PEA) e com 

com o Programa de Comunicação Social (PCS). 

 

MB-03: Dispersão da fauna terrestre e avifauna 

 

Durante a fase de Implantação será observada a dispersão da fauna terrestre, 

devido a intervenções como, por exemplo, supressão de vegetal, terraplenagem do terreno, 

construção das instalações portuárias dos terminais e operação de maquinários. Os 

animais terão como consequência a perda de habitat e de recursos, além de serem 

afugentados pelos ruídos e vibrações consequentes da obra. Frente a isso, a fauna se 

deslocará para áreas adjacentes em busca dos recursos necessários, como alimentos, 

habitat e proteção. Além disso, algumas espécies podem ter mudanças no comportamento 

devido a presença de ruído, como aves, que poderão ter alterações dentro do aspecto 

reprodutivo. 

A área de inserção do empreendimento apresenta considerável riqueza faunística, 

abrangendo espécies típicas do bioma Pantanal e Cerrado. Por meio do levantamento 

faunístico, no diagnóstico do meio biótico, foi encontrada uma espécie de herpetofauna e 

quatro espécies de avifauna inseridas na Lista Nacional de Espécies em Extinção. Houve 

também a presença marcante de espécies de ambientes mais abertos, devido aos 

processos de conversão de florestas em pastagens originada pela forte pressão antrópica 

na área, caracterizando as espécies tolerantes a ambientes alterados. Assim, devido a 

quantidade de espécies na Lista Nacional de Espécies em Extinção e a representatividade 
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de espécies de ambientes abertos, por mais que exista uma dispersão da fauna terrestre e 

avifauna, essa é momentânea e de baixa magnitude.  

Portanto, esse impacto na fase de Implantação é considerado negativo, localizado 

na AID, de temporalidade imediata, irreversível e de baixa magnitude. O impacto poderá 

ultrapassar a área da bacia de 1º ordem, tendo alta probabilidade de ocorrência, sendo 

considerado como “Moderado”, conforme detalhado na seção 6.2. 

Como medida preventiva, recomenda-se que seja realizado o acompanhamento da 

supressão da vegetação juntamente com o salvamento dos animais incapazes de realizar 

o deslocamento. As atividades englobam o afugentamento, a remoção de ninhos e o 

salvamento de indivíduos incapazes de realizar o deslocamento por meios próprios, que 

serão realocadas para áreas adjacentes. 

Como medidas de mitigação, propõem-se que seja realizado o monitoramento da 

dispersão e comportamento da fauna durante a construção portuária. Através da adoção 

de medidas em conjunto com o PEA e com o PCS, espera-se a minimização de impactos 

na fauna na área de implantação do TPP. 

 

MB-04: Dispersão da biota aquática 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. 

Durante a fase de Implantação este impacto está relacionado à atividade de 

dragagem para formação de aterro e/ou pelas construções de estruturas nessas áreas. 

Durante a fase de Operação a dispersão da biota aquática pode ser relacionada ao tráfego 

de embarcações durante o fluxo portuário nas áreas de atracação, bem como demais 

operações que ocorrerão nas áreas de atracação e às atividades de dragagem de 

manutenção. 

As atividades de dragagem para a formação de aterro e de manutenção nas áreas 

de atracação causam um aumento da turbidez da água, que é um dos indicadores 

potenciais de impacto no ecossistema, assim como a suspensão dos sedimentos que pode 

provocar vários tipos de efeitos adversos. Isso inclui o transporte de sedimento e a 

possibilidade dos contaminantes adsorvidos migrarem da área dragada para outras áreas 

não contaminadas, a liberação de nutrientes, a diminuição do oxigênio dissolvido na água, 

a remobilização de contaminantes e a diminuição da produtividade primária, devido à 
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redução da transparência da coluna d’água. Dessa forma, essas atividades podem provocar 

alterações diretas nos padrões de distribuição da biota aquática. 

O trafego das embarcações e a operação portuária nas áreas de atracação podem 

resultar na remoção e/ou alteração do habitat da fauna bentônica e na interferência direta 

nos padrões e distribuição da biota aquática, visto que essas atividades produzem ruídos, 

alteram as correntes e a turbidez da água, e a distribuição ou disponibilidade de recursos 

alimentares. 

Cabe ressaltar que, por mais que as atividades de implantação e operação 

portuárias possuam potencial de ocasionar a dispersão da biota aquática, em relação ao 

levantamento faunístico realizado no diagnóstico do meio biótico, não foi identificada 

nenhuma espécie de ictiofauna ameaçada de extinção. Portanto é minimizada a magnitude 

do impacto.  

Sendo assim, tanto durante a fase de Implantação quanto durante a fase de 

Operação, trata-se de um impacto de natureza negativa, localizado na AID, de 

temporalidade imediata, reversível, de baixa magnitude, de abrangência de uma microbacia 

e alta probabilidade de ocorrência, sendo classificada como “Fraco”, conforme apresentado 

na seção 6.2. 

A realização da dragagem apenas nos períodos de março a outubro é uma medida 

preventiva, evitando prejudicar a reprodução da ictiofauna. Como medida mitigatória é 

proposto o monitoramento da ictiofauna, visando atestar quaisquer mudanças no 

comportamento e distribuição em consequência das atividades realizadas no TPP, e 

análises periódicas da qualidade da água.  

Logo, são propostos os seguintes programas: Programa de Monitoramento de 

Recursos Hídricos (PMRH), juntamente com os PPF, PEA e PCS. 

O resultado esperado é a manutenção da qualidade da água e da biota aquática, 

com a diminuição dos efeitos negativos decorrentes das atividades de implantação e 

operação do empreendimento. 

 

MB-05: Introdução de espécies exóticas e invasoras 

 

Alterações ambientais trazem prejuízo para algumas espécies, enquanto outras 

são eventualmente beneficiadas. Este é um impacto relacionado à fase de Operação pois 

as atividades portuárias, especialmente o transporte e a armazenagem de grãos, costumam 

vir acompanhadas de um aumento na população de alguns animais, como por exemplo 
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ratos (Rattus rattus) e pombos (Columbia livia), em razão da farta oferta de alimento. Por 

outro lado, em razão da ausência de um mecanismo regulador para essas espécies, elas 

podem provocar modificações no equilíbrio do ecossistema local como um todo, 

possibilitando redução na biodiversidade. Espécies vegetais também são passíveis de 

introdução na região, cujas sementes estejam sendo transportadas acidentalmente ou não, 

podendo vir a germinar e competir com as espécies nativas. 

Outra espécie invasora, importante a ser considerada, é o mexilhão dourado 

(Limnoperna fortunei), que apresenta como principal vetor de dispersão o tráfego de 

embarcações. A espécie coloniza ambientes lóticos, lênticos, semi-lóticos entre 50 cm a 10 

m de profundidade e qualquer substrato duro, dessa forma, é facilmente transportada fixa 

nos cascos das barcaças. Como o mexilhão pode sobreviver até sete dias fora d’água em 

determinadas condições de umidade e temperatura, facilita a sua dispersão para locais 

distantes (OLIVEIRA, 2003). 

A proliferação desses organismos traz impactos negativos não somente ao 

ecossistema, pela pressão as espécies nativas, como também impactos econômicos, 

considerando que no Pantanal já foi constatado que o mexilhão dourado entra no sistema 

de refrigeração dos motores das embarcações, impedindo que a água circule e causando 

superaquecimento de motores, que pode vir a fundir. Também foi observada no sistema de 

captação de água (bombas e tubulações) e na estação de tratamento de água das cidades 

de Corumbá (MT) e Ladário (MT). Dentro do Pantanal, a forma mais comum de dispersão 

é através da navegação local realizada por pequenos barcos entre o Rio Paraguai e seus 

tributários, principalmente para o turismo de pesca ou pesca esportiva, comércio entre as 

populações ribeirinhas e transporte de gado. Outro fator que possibilita que a espécie se 

espalhe pela planície de forma rápida é que, durante os períodos de cheia, há a 

comunicação entre todos os ambientes aquáticos (OLIVEIRA, 2003). 

Devido ao fato de já se observar a proliferação de mexilhão no Pantanal e que o 

TPP fomentará a navegação, o principal fator de dispersão da espécie, o impacto tem a sua 

magnitude aumentada. Todavia, em consequência de o TPP operar com sua própria frota 

de navegação e com o circuito fechado, a caracterização da magnitude é média.  

Sendo assim, trata-se de um impacto na fase de Operação de natureza negativa, 

localizado na AID, de temporalidade longa, irreversível, de média magnitude, de 

abrangência de uma microbacia e média probabilidade de ocorrência, sendo classificado 

como “Moderado”. 
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Como medida preventiva a esse impacto é proposto realizar acondicionamento 

adequado dos resíduos. Como medida mitigatória tem-se o Programa Ambiental para 

Operação Portuária (PAOP), além do PEA e do PCS. 

Em relação ao lastro e deslastro é importante destacar que o terminal pretende 

operar com frota própria de embarcações e a operação irá compreender uma rota logística 

entre Cáceres-MT e Corumbá-MS, não existindo a interferência de embarcações advindas 

do exterior. 

Assim, como resultados esperados pode-se citar o monitoramento e controle de 

espécies exóticas e invasoras. 

 

MB-06: Proliferação de animais vetores 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. 

Em relação à entomofauna vetora, foram registradas 54 espécies com capacidade 

de veiculação de patógenos na área de estudo. A presença desses vetores não implica na 

ocorrência ou prevalência de enfermidades, mas indica um potencial de se instalarem, se 

houver a presença de humanos infectados.  

As doenças infeciosas associadas a vetores e transmitidas ao homem constituem 

um grupo de patologias com grande importância clínica e epidemiológica. Os principais 

vetores são os mosquitos e os flebótomos, que compõem o ciclo de transmissão de 

doenças e destacam-se pela sua gravidade, como a malária, a febre amarela, a dengue, a 

febre chikungunya, o zika vírus e a leishmaniose (MATOS et al., 2014). 

Os roedores constituem outro importante grupo de transmissores de agentes 

infeciosos de doenças como, por exemplo: leptospirose, coriomeningite linfocitária, 

hantavirose, febre por mordedura de rato (infecção por Streptobacillus moniliformis e 

Spirillum minus) (KIMURA, 2002). 

Em relação a AID do meio socioeconômico, destaca-se a vulnerabilidade em 

relação a proliferação do mosquito palha, o qual as fêmeas são responsáveis por transmitir 

a Leishmaniose Tegumentar Americana doença endêmica identificada no município de 

Cáceres. Assim, devido ao fato de o empreendimento dispor de situações que favoreçam 

a proliferação de vetores e de existir doenças endêmicas na região, é de grande magnitude 

o impacto ao longo da operação portuária.  
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Ao longo da fase de Implantação, há a possibilidade de ocorrer a proliferação de 

animais vetores, devido ao fato de as atividades de implantação gerarem resíduos sólidos 

orgânicos e resíduos sólidos da construção civil. Porém, como serão adotadas as devidas 

destinações de resíduos, o impacto tem baixa probabilidade de ocorrer e, caso ocorra, a 

magnitude é baixa. 

Sendo assim, trata-se de um impacto na fase de Implantação de natureza 

negativa, localizado na AID, de temporalidade imediata, reversível, de baixa magnitude, de 

abrangência de uma microbacia e média probabilidade de ocorrência, sendo classificada 

como “Fraco”. 

Durante a fase de Operação, a presença de grãos dispersos pela área do 

empreendimento, provenientes do transporte e manuseio, oferece suporte alimentar 

favorecendo o aumento populacional de algumas espécies de animais que apresentam 

importância sanitária quanto à transmissão de zoonoses. Além disso, o empreendimento 

pode criar condições favoráveis ao surgimento de locais de criadouros (poças d’água que 

se acumulam em recipientes vazios, pneus e outros tipos de resíduo) onde a entomofauna 

vetora pode se reproduzir. 

Sendo assim, trata-se de um impacto na fase de Operação de natureza negativa, 

localizado na AID, de temporalidade longa, reversível, de grande magnitude, de 

abrangência de uma microbacia e média probabilidade de ocorrência, sendo classificada 

como “Moderado”. 

Como medida preventiva a esse impacto é proposto evitar acúmulo de água 

parada, realizar acondicionamento adequado dos resíduos e dar destino adequado dos 

resíduos líquidos e sólidos. Como medida mitigatória sugere-se que o tema seja bordado 

pelo PEA e pelo PCS junto aos trabalhadores. Espera-se que com essas medidas que seja 

minimizada a probabilidade de ocorrência de espécies vetoras. 

 

MB-07: Aumento do atropelamento de fauna 

 

Este impacto está relacionado a fase de Operação do Terminal Portuário 

Paratudal. Com a operação do terminal ocorrerá a movimentação de cargas no acesso que 

será implantado e o aumento do trânsito na região poderá causar impactos negativos na 

fauna, uma vez que esta movimentação será inserida dentro do habitat dos animais lá 

existentes. 
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Em relação a esse impacto, cabe ressaltar a considerável riqueza faunística, 

abrangendo espécies típicas do bioma Pantanal e Cerrado e a presença marcante de 

espécies de tolerantes a ambientes alterados. Porém, serão tomadas as devidas 

providências para minimizar este impacto como, por exemplo, a sinalização adequada do 

local, limite de excesso de velocidade e a orientação e educação ambiental aos motoristas 

e trabalhadores do empreendimento. Para tanto, tem-se o PEA e o PCS. Desse modo, o 

impacto foi caracterizado como baixa magnitude.  

Portanto, trata-se de um impacto negativo na fase de Operação, localizado na 

ADA, de temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, abrangência de uma 

microbacia e média probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

 

MB-08: Regeneração da flora nativa 

 

Caso ocorra a fase de Desativação do Terminal Portuário Paratudal e 

encerramento de suas atividades, será realizada a remoção das estruturas portuárias e a 

recuperação da área do entorno, buscando reestabelecer a paisagem natural anterior ao 

início das obras. Portanto, espera-se a regeneração da flora nativa do local com o objetivo 

de se reestabelecer as relações ecológicas que foram impactadas com a instalação e 

operação do empreendimento (SOCIETY FOR ECOLOGICAL RESTORATION (SER) 

INTERNATIONAL, 2004).  

Para isso é necessário a recuperação do solo alterado, remoção do extrato de solo 

contaminado por eventuais resíduos e análise da situação do local para se optar pela 

regeneração natural e/ou plantio de mudas de espécies nativas. É necessário também, a 

proteção da área a ser regenerada, evitando a ocorrência de queimadas, erosão do solo, 

invasão por espécies exóticas ou demais impactos antrópicos. Com a regeneração da flora 

nativa espera-se o reestabelecimento da fauna no local, visto que os animais possuirão 

oferta de recursos como território, alimentos e abrigo. 

Portanto, trata-se de um impacto positivo na fase de Desativação, localizado na 

ADA, de temporalidade longa, irreversível, de média magnitude, abrangência de uma 

microbacia e média probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

Como medida compensatória propõem-se a recuperação do solo alterado e o 

reflorestamento das áreas degradadas. Espera-se que o resultado seja a própria 

regeneração da flora nativa. 
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Os programas responsáveis por essas medidas são o Programa de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRAD) em conjunto com o PEA e com o PCS. 

 

6.1.5 Impactos sobre o Meio Socioeconômico 

 

Com relação ao Meio Socioeconômico, foram diagnosticados 20 impactos, os quais 

podem ser gerados a partir de uma ou mais fases do Terminal Portuário Paratudal. Esses 

impactos afetam a economia local e regional e a dinâmica da população com o novo 

empreendimento. 

Dos impactos identificados nas diversas fases do empreendimento, 04 foram 

associadas a fase de Planejamento, sete relacionadas com a fase de Implantação, 11 

relativas à fase de Operação e quatro relacionados a fase de Desativação. A seguir 

encontra-se detalhada a identificação e caracterização de todos os impactos para o meio 

socioeconômico. 

 

MS-01: Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos 

socioeconômicos 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada à fase de Planejamento. Será 

realizada uma revisão bibliográfica, o levantamento e a compilação dos dados secundários 

referentes à caracterização da dinâmica populacional, da dinâmica econômica, do 

levantamento de turismo e da dinâmica sociocultural, bem como o levantamento de 

patrimônios arqueológicos, históricos e culturais, além de pesquisas de opinião pública. Os 

dados levantados podem ser aproveitados pela comunidade científica com intuito de 

fornecer informações para embasar estudos diversos na região, bem como projetos 

multidisciplinares e interinstitucionais. 

Os dados levantados podem contribuir em futuros projetos multidisciplinares e 

interinstitucionais. Entretanto, os dados levantados são dados periódicos, diretamente 

relacionados com o fator tempo. Assim, são passíveis de rápida defasagem. Além disso, o 

diagnóstico do meio socioeconômico foi elaborado com preponderância de dados 

secundários. Portanto, o impacto foi caracterizado como baixa magnitude.  

Durante a fase do Planejamento este impacto é positivo, com estudos direcionados 

na AII, que persistirão em uma temporalidade imediata, sendo irreversíveis e de baixa 
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magnitude, de abrangência local e regional (AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia 

de 1ª ordem e com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”.  

 

MS-02: Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda 

 

Este impacto está relacionado à fase de Planejamento do empreendimento. As 

expectativas às possíveis mudanças na atual dinâmica econômica da região surgem a partir 

do momento em que se iniciam os estudos ambientais e projetos de engenharia 

relacionados com o processo de licenciamento ambiental e, também, a partir do momento 

em que as populações da AID tomam conhecimento da possível implantação do 

empreendimento. 

As informações sobre a possibilidade de novos empreendimentos de grande porte 

na região e suas intervenções já têm gerado expectativas, as quais foram constatadas por 

meio da pesquisa de opinião pública, presente no Volume IV – Diagnóstico Ambiental: Meio 

Socioeconômico. Assim, como o impacto de geração de expectativas possui grandes 

proporções em diversos cenários, ele foi caracterizado como grande magnitude.  

Portanto, trata-se de um impacto positivo na fase de Planejamento, localizado na 

AID, de temporalidade imediata, reversível, de grande magnitude, de abrangência local e 

regional (AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem, com alta 

probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

 

MS-03: Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento 

 

Este impacto está relacionado à fase de Planejamento do empreendimento. Com 

a divulgação da possibilidade de implantação de um empreendimento portuário e com o 

início da movimentação de técnicos na região durante o processo de licenciamento 

ambiental, poderá ocorrer um clima de ansiedade nos moradores das comunidades locais, 

que tende a aumentar ao longo da fase de Planejamento.  

A ansiedade está relacionada com insegurança a respeito de possíveis alterações 

nos costumes e hábitos dos moradores, podendo ocasionar conflitos sociais. A exemplo, 

tem-se o anseio pela indução ao crescimento urbano e, como consequência, o aumento 

das demandas locais por infraestrutura e serviços públicos e o aumento populacional maior 

que a capacidade de absorção do mercado de trabalho local. Outras inseguranças da 

população local são as que podem surgir em relação aos impactos nos meios físico e 
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biótico. A exemplo, os impactos do empreendimento sobre as comunidades aquáticas para 

os pescadores e ribeirinhos, aumento dos níveis de ruídos e descaracterização 

paisagística.  

Nesse contexto, por meio da Pesquisa de Opinião Pública, os entrevistados foram 

questionados a respeito de quais seriam os principais impactos negativos gerados pela 

construção de um empreendimento portuário na região. Foram aplicados questionários na 

Área de Estudo do TPP, distribuindo-se a amostragem entre os municípios possivelmente 

afetados. Especial enfoque foi dado à população pesqueira e ribeirinha de Cáceres, que se 

verificou apresentar as maiores preocupações com relação ao empreendimento. Dessa 

forma, pôde-se analisar as necessidades da população mais interessada, levando-se em 

consideração suas opiniões no processo de análise do empreendimento. 

Especificamente com relação à comunidade pesqueira, constatou-se que 44% 

acredita que a implantação do Terminal trará mais impactos negativos do que positivos, 

enquanto que 30% é indiferente à implantação, e 26% acredita que trará impactos positivos. 

Entretanto, a opinião dos entrevistados varia de maneira uniforme com relação à 

contribuição do Porto para a região, sendo que 33% acredita que a implantação do Terminal 

irá contribuir positivamente para o desenvolvimento da região, para a melhoria da 

infraestrutura e apara a economia local, enquanto outros 33% acreditam que contribuirá 

negativamente e 33% se posicionaram como indiferentes à questão. 

Com relação às expectativas negativas dos entrevistados, destacaram-se 

seguintes impactos: possível poluição da água, ar ou solo na região do porto, aumento do 

tráfego nas rodovias de acesso ao porto e interferência sobre a atividade pesqueira. 

Entretanto, boa parte dos entrevistados respondeu que a implantação do empreendimento 

não trará impactos negativos. Assim, o impacto foi caracterizado como média magnitude.  

Todavia, a expectativa adversa quanto à implantação do empreendimento trata-se 

de um impacto negativo durante a fase de Planejamento, localizado na AID, de 

temporalidade imediata, reversível, de média magnitude, de abrangência local e regional 

(AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

Os programas relacionados a este impacto são os seguintes: o PCS e o PEA. 

Recomenda-se que para minimizar as expectativas adversas da comunidade pesqueira, 

como medida mitigatória, sejam incluídas no PEA atividades relacionadas à valorização da 

pesca.  
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MS-04: Expectativas de valorização de bens imobiliários 

 

O impacto está relacionado à fase de Planejamento do empreendimento. A 

expectativa deriva de uma percepção geral de que os valores das terras e dos aluguéis 

serão valorizados. Portanto, a disseminação de informações sobre o empreendimento pode 

criar expectativas do aumento de demanda por moradias e, assim, favorecer a especulação 

imobiliária.  

A valorização está relacionada tanto com os terrenos imobiliários destinados às 

construções residenciais e comerciais, quanto às terras destinadas ao plantio. Nesse 

contexto, as expectativas surgem para terras que ainda não foram construídas nem 

cultivadas. A valorização das terras destinadas às atividades agropecuárias está 

relacionada com a diminuição dos custos logísticos de transporte necessário para o 

escoamento da produção, devido a atração de atividades comerciais vinculadas com a 

operação portuária. A valorização no setor imobiliário ocorre por meio da dinamização da 

economia regional, através da implantação e operação do empreendimento. A valorização 

é um impacto direto do empreendimento, porém, na fase de Planejamento não há certeza 

de que a valorização ocorra, com isso, existe apenas a expectativa de que ela ocorra. 

Por meio dos dados levantados no Volume II: Diagnóstico Ambiental: Meio Físico 

e do Volume IV: Diagnóstico Ambiental: Meio Socioeconômico, pôde-se constatar a 

importância do agronegócio na ADA, bem como que o uso do solo possui 

representatividade expressiva da agropecuária, a qual será impulsionada devido a redução 

dos custos logísticos que a implantação do empreendimento proporcionará. Assim, a 

expectativa acarretará na dinamização da economia, portanto foi caracterizada como 

grande magnitude. 

Portanto, trata-se de um impacto positivo na fase de Planejamento, localizado na 

AID, de temporalidade imediata, reversível, de magnitude grande, de abrangência local e 

regional (AID/AII), portanto, com abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e 

com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

 

MS-05: Interferência em patrimônio Arqueológico 

 

Este impacto está associado à fase de Implantação do empreendimento. Sua 

ocorrência está relacionada com o mapeamento e identificação de um patrimônio 

arqueológico significativo, envolvendo 1 sítio arqueológico na ADA (Sítio Pintada) e 5 sítios 
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arqueológicos pré-coloniais na Área de Influência Direta (AID) (Sítios Arara-azul, Atoledal, 

Dito, Flecheiro e Tererê) do empreendimento.  

Através de um levantamento de campo realizado pela Zanettini Arqueologia, foram 

elaborados 2 relatórios, os quais foram protocolados e avaliados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

Em geral, por mais que os procedimentos de limpeza, análise e acondicionamento 

sejam feitos adequadamente, todo resgate arqueológico altera de menor ou maior forma as 

condições naturais do patrimônio. Todavia, como será realizado o resgate do patrimônio 

arqueológico preliminarmente às atividades de implantação e disponibilizados para 

disseminação da educação patrimonial e reconhecimento histórico-cultural, o impacto foi 

caracterizado como baixa magnitude.  

Portanto, o impacto na fase de Implantação é de natureza negativa. Porém, devido 

ao conhecimento histórico e cultural adquirido por meio do mapeamento, proteção e 

disponibilização do conhecimento adquirido para sociedade, o impacto tem baixa 

magnitude. A temporalidade é imediata, abrangência local (ADA), irreversível e com alta 

probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

Dessa forma, espera-se a proteção, preservação e resgate e/ou mitigação dos 

impactos ao Patrimônio Arqueológico, além da potencialização e socialização do 

conhecimento histórico e cultural adquirido. 

 

MS-06: Incentivo à economia local 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. O incentivo à economia local pode ser direto 

(volume de compras de produtos e serviços e geração de tributos efetivamente realizados 

no/para o empreendimento); indireto (valores gerados em outros setores para atender a 

expansão realizada pelo impacto direto) e por meio do efeito renda (soma de todos os 

ganhos gerados pelos impactos diretos e indiretos que levam a um aumento de renda e 

consumo).  

Na fase de Implantação, o processo de mobilização e desmobilização de pessoal, 

equipamento e serviços, especialmente a tarefa de recrutamento, contratação e 

capacitação de mão-de-obra temporária, terá abertura de postos de trabalhos temporários. 

As atividades relacionadas à construção civil das estruturas portuárias envolvem a compra 

de materiais de construção, fortalecendo o comércio local. Além de que, a renda gerada 
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com a população empregada será introduzida na economia local através de comércios e 

prestação de serviços, dinamizando a economia.  

Na fase de Operação do empreendimento, o fluxo de pessoas em função do 

escoamento de cargas incentivará o setor terciário devido a demanda de serviços como 

hotéis, restaurantes, mercados, transporte rodoviário de cargas para o terminal, postos de 

gasolina e entre outros. Além disso, assim como na fase da implantação, haverá aumento 

no número da população economicamente ativa (PEA), devido aos trabalhadores do porto 

e aos trabalhadores das atividades de suporte à operação portuária.  

A renda gerada com a população empregada auxiliará na dinamização econômica 

local. Em consequência da grande proporção do impacto em diversos cenários econômicos, 

ele foi caracterizado como grande magnitude na fase que abrange a operação portuária. 

Nesse sentido, a dinamização da economia, em consequência das atividades de 

implantação, será relativamente menor, quando comparada às atividades de operação. 

Portanto, na fase de Implantação, o impacto foi caracterizado com média magnitude.  

O incentivo à economia local durante a fase de Implantação do empreendimento 

é um impacto positivo, localizado na AID, com temporalidade imediata, reversível, de média 

magnitude, de abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta 

probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

Este impacto durante a fase de Operação é um impacto positivo, localizado na 

AID, com temporalidade longa, reversível, de grande magnitude, de abrangência superior 

à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado 

como “Forte”. 

Para maximizar o impacto positivo, como medidas potencializadoras, tanto para a 

fase de implantação quanto na operação, deve-se buscar priorizar as contratações de 

trabalhadores e fornecedores locais, bem como priorizar a compra de materiais e insumos 

no comércio local. A priorização dos trabalhadores locais e a compra no comércio local 

podem ser realizadas por intermédio do PCS com a parte administrativa das empresas 

responsáveis pela construção e operação do Terminal e na divulgação das oportunidades 

de emprego.  

 

MS-07: Aumento das receitas públicas 

 

A ocorrência deste impacto está relacionada tanto à fase de Implantação como à 

fase de Operação do empreendimento e envolve, em geral, a arrecadação por meio do 
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Imposto de Renda (IR), Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Ao longo da fase de Implantação, o aumento da arrecadação de receitas em 

relação ao IR e ISS envolve as atividades de construção, por meio das empreiteiras que 

estarão executando as obras do empreendimento e com o aumento de empregos indiretos 

e induzidos. Já a contribuição de ICMS envolve os produtos e serviços necessários para a 

construção e a renda auferida pelos trabalhadores da obra e pelos trabalhadores indiretos 

consumindo produtos no município de Cáceres (MT). 

Durante a fase de Operação, a redução dos custos logísticos incentivará o 

aumento de produção na AII. O aumento da produção contribui para a atração de 

investimentos públicos e privados em termos de infraestrutura física e de transportes, para 

a melhoria nas condições de recebimento de insumos, podendo ocorrer um aumento na 

arrecadação de tributos estaduais e federais. O fluxo de mercadorias no TPP aumentará a 

arrecadação tributária da região devido ao ICMS recolhido sobre o escoamento de cargas 

durante a operação portuária, principalmente a carga a granel, e ao IR e ISS recolhido sobre 

a prestação de serviço ou contratação dos trabalhadores nos serviços de operação 

portuária. Também existirá influência sobre o IR, ISS e ICMS relacionados ao aumento de 

empregos indiretos e, consequentemente, na dinamização econômica da região.  

Em síntese, pode-se assegurar que o aumento da arrecadação municipal 

contribuirá para a ampliação e a melhoria da infraestrutura e dos serviços nas áreas de 

saúde, educação, transporte, segurança e meio ambiente municipal, durante as fases de 

construção e operação do empreendimento.  

Em consequência da grande proporção do impacto em diversos cenários 

econômicos, ele foi caracterizado como grande magnitude na fase que abrange a operação 

portuária. Nesse sentido, a arrecadação direta, por meio da contratação de pessoas, 

serviços e insumos, e indireta, devido a dinamização econômica, em consequência das 

atividades de implantação, será relativamente menor, quando comparada às atividades de 

operação. Portanto, na fase de Implantação, o impacto foi caracterizado com média 

magnitude.  

Na fase de Implantação, trata-se de um impacto de natureza positiva, localizado 

na AID, de temporalidade imediata, reversível, de magnitude média, de abrangência local 

e regional (AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta 

probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”.  
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Para a fase de Operação, trata-se de um impacto de natureza positiva, localizado 

na AID), de temporalidade longa, reversível, de magnitude grande, de abrangência local e 

regional (AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta 

probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Forte”.  

 

MS-08: Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos) 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação quanto 

à fase de Operação do empreendimento. Na fase de implantação, entre as consequências 

da atividade de construção civil, uma das principais consiste na geração de emprego e renda, 

principalmente para a população local. A construção civil tende a incrementar o mercado de 

trabalho e a característica de mão de obra requerida é basicamente o baixo nível de 

qualificação exigido. Em função disso, empreendimentos que requeiram etapas de 

construção civil contribuem de forma relevante para estimular o mercado de trabalho local e 

incrementar a remuneração auferida pela população.  

Ainda no contexto da implantação, as atividades de construção civil apresentam 

efeito multiplicador, pois têm o potencial de geração de empregos indiretos. Ou seja, a cada 

emprego gerado diretamente, são criados mais empregos indiretos e induzidos pela cadeia 

da construção civil. Além disso, é necessário considerar o efeito-renda do empreendimento, 

que se refere à transformação da renda dos trabalhadores e empresários do 

empreendimento em consumo. Desse modo, estima-se que os 91 postos de trabalho 

(apresentado na Tabela 2.3 do Volume I – Descrição do Empreendimento) gerado a partir 

das atividades de implantação serão responsáveis por gerar mais postos de trabalho por 

meio do efeito multiplicador. 

Ao longo da operação do empreendimento, a geração de empregos também será 

direta, envolvendo os trabalhadores do porto, e indiretas e induzidas, devido às atividades 

auxiliares (no setor primário, secundário e terciário, envolvendo a agropecuária) e devido aos 

empregos advindos do aumento da dinamização econômica local. Por exemplo, ao final da 

fase 3, como apresentado na Tabela 5.27 do Volume II – Diagnóstico ambiental: Meio Físico, 

os 122 postos de trabalho demandados (funcionários administrativos e da operação 

portuária) gerarão mais empregos, devido ao efeito multiplicador.  

Portanto, devido a geração de postos de trabalhos não temporários na fase de 

Operação e ao efeito multiplicador, o impacto foi caracterizado como média magnitude. 
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Enquanto a baixa magnitude da fase de Implantação é consequência do número menor de 

postos de trabalho e de que esses são trabalhos temporários.  

Durante a fase de Implantação, trata-se de um impacto positivo, localizado na AID, 

com temporalidade imediata, reversível, de baixa magnitude, abrangência local e regional 

(AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, sendo classificado como “Moderado”.  

Já na fase de Operação portuária, trata-se de um impacto positivo, localizado na 

AID, de temporalidade longa, reversível, de média magnitude, abrangência local e regional 

(AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, sendo classificado como “Forte”. 

Para maximizar o impacto positivo, como medidas potencializadoras, tanto para a 

fase de implantação quanto de operação, deve-se buscar priorizar as contratações de 

trabalhadores e fornecedores locais, bem como priorizar a compra de materiais e insumos 

no comércio local, desse modo, influenciará na geração de empregos induzidos. Além 

disso, a comunicação a respeito de disponibilização de vagas é realizada pelo PCS. 

 

MS-09: Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e 

infraestrutura 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. Em geral, empreendimentos que requerem a 

contratação de mão de obra na fase de Implantação podem acarretar um aumento na 

demanda de serviços públicos de saúde, além da infraestrutura relacionada ao bem-estar 

da população. Considera-se que haja um aumento temporário da demanda durante o 

período de construção, devido à vinda de trabalhadores não residentes da AID, que passam 

a utilizar os serviços públicos locais.  

Durante a fase de Operação, este impacto está relacionado ao aumento 

significativo no tráfego de veículos e ao aumento da população relacionada à atividade do 

empreendimento proposto. Devido à possibilidade de introdução de novas doenças devido 

ao fluxo de pessoas e de cargas, pode-se gerar certa pressão sobre os serviços de saúde. 

O aumento populacional e da demanda por esses serviços representa uma pressão 

indesejável sobre o serviço existente no município. Por outro lado, ainda na fase de 

operação do empreendimento, a atração de atividades comerciais vinculadas às atividades 
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de movimentação portuária pode contribuir para viabilizar investimentos públicos nessas 

áreas. 

Devido às atividades de Implantação e Operação não demandarem um número 

expressivo de funcionários em relação à população local, bem como à adoção de medidas 

de prevenção de acidentes, a magnitude de ambos foi valorada como baixa magnitude. 

Durante a fase de Implantação, trata-se de um impacto negativo, localizado na 

AID, com temporalidade imediata, reversível, de baixa magnitude, com abrangência 

superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo 

classificado como “Fraco”. 

Durante a fase de Operação portuária, trata-se de um impacto negativo, localizado 

na AID, com temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, abrangência superior à 

área de uma bacia de 1º ordem e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo classificado 

como “Fraco”.  

Como medida de prevenção, para diminuir a pressão sobre a infraestrutura de 

saúde, é necessário priorizar a contratação de trabalhadores e fornecedores locais, além 

de reduzir a ocorrência de acidentes com trabalhadores do empreendimento, através da 

criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), além de garantir 

sinalização adequada do local de obras. Espera-se, assim, uma redução da pressão sobre 

os postos de saúde e hospitais da AID e a dinamização da economia local. 

Os programas relacionados a este impacto são os seguintes: o Programa Ambiental 

para a Construção (PAC) e o Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP), 

conforme a etapa da instalação do empreendimento, além do PCS e do PEA.  

 

MS-10: Acidentes com trabalhadores do porto 

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. Durante a fase de Implantação, os trabalhadores 

estarão expostos a riscos de acidentes de trabalho envolvendo a atividade de construção 

civil das estruturas portuárias. Os tipos mais comuns de acidentes na construção civil são: 

quedas de altura, cortes, lacerações, impactos, esmagamentos, lesões por esforços 

repetitivos, exposições aos sons altos e picadas de insetos e bichos peçonhentos. Também 

há a possibilidade de atropelamentos, devido à movimentação de veículos (terrestres ou 

aquáticos), fornecedores de materiais, insumos de construção e maquinário, além do 
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tráfego de maquinários da construção, como tratores, escavadeiras, rolos compressores e 

caminhões. 

Com relação à Operação do empreendimento, há riscos de acidentes devido ao 

próprio fluxo de operação, como por exemplo: o tráfego de veículos, as operações de carga 

e descarga e a manutenção dos equipamentos. Como a maior parte das cargas escoadas 

pelo TPP são grãos, os riscos associados são mais condicionados à acidentes mecânicos. 

Existe também a possibilidade de ataques de animais silvestres, consequência da interação 

do empreendimento com a fauna regional e picadas de insetos e bichos peçonhentos.  

Todavia, medidas de precaução, prevenção e segurança, em ambas as fases do 

empreendimento serão adotadas. Portanto, o impacto foi caracterizado como baixa 

magnitude, tanto para a Implantação quanto para a Operação.  

Durante a fase de Implantação trata-se de um impacto negativo, localizado na 

ADA, de temporalidade imediata, irreversível, de baixa magnitude, abrangência local e, 

portanto, limitado à área de um microbacia e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo 

classificado como “Fraco”. 

Durante a fase de Operação portuária, trata-se de um impacto negativo, localizado 

na ADA, de temporalidade longa, irreversível, de baixa magnitude, abrangência limitada à 

área de um microbacia e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo classificado como 

“Fraco”. 

Para prevenir a ocorrência de acidentes com trabalhadores do empreendimento, 

deve-se garantir a sinalização adequada do local da obra, além da criação de uma CIPA, 

para assegurar a implantação de medidas preventivas de acidentes e redução de seus 

riscos, conscientização e treinamento de trabalhadores por meio de discussões e palestras. 

Os programas relacionados são: o Programa Ambiental para a Construção (PAC), 

o Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) e o Programa de Gerenciamento 

de Riscos e Plano de Ação de Emergência, além do PCS e do PEA.  

 

MS-11: Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento 

portuário  

 

A ocorrência deste impacto está condicionada tanto à fase de Implantação como 

à fase de Operação do empreendimento. As atividades comerciais que serão atraídas 

devido a operação portuária serão procedentes de atividades do setor primário, secundário 

e terciário.  
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Nas atividades primárias, a demanda surgirá a partir da produção primária de 

commodities. Outras atividades diversas irão atrair atividades comerciais para os demais 

setores como, por exemplo, bancos fornecedores de crédito, indústrias de insumos 

agrícolas (fertilizantes, herbicidas, inseticidas, sementes selecionadas para plantio entre 

outros), indústria de tratores e peças, ou seja, as indústrias que fazem a produção 

agropecuária alcançar níveis elevados de produtividade por meio da utilização de série de 

tecnologias e biotecnologias.  

Analisando os aspectos ambientais, embora ocorra um aumento do tráfego de 

veículos na ADA, na AID e na AII, a relação de emissão de gases poluentes na atmosfera 

entre o percurso rodoviário do local de produção até o terminal hidroviário versus o percurso 

de transporte rodoviário ou ferroviário até os portos marítimos, é consideravelmente menor. 

Outro fator que merece destaque é a influência que o empreendimento causará nas 

atividades envolvidas na futura Zona de Processamento de Exportação (ZPE) - Cáceres. A 

proposta da ZPE é que haja redução de impostos, incentivando o aumento do mercado de 

exportação, de modo a atrair novos investidores. A operação do terminal facilitará as 

atividades de exportação e aumentará o interesse de investidores para a região, em 

conjunto com a operação da ZPE.  

Em consequência de os efeitos do impacto de atração de atividades comerciais 

relacionadas ao empreendimento portuário serem menores, em relação a outros impactos 

de dinamização da economia, o impacto foi caracterizado na fase de Implantação como 

média magnitude e na Operação como alta magnitude. 

Durante a fase de Implantação, trata-se de um impacto positivo, localizado na AID, 

com temporalidade imediata, reversível, de média magnitude, abrangência superior à área 

de uma bacia de 1ª ordem e com média probabilidade de ocorrência, sendo classificado 

como “Moderado”. 

Durante a fase de Operação, trata-se de um impacto positivo, localizado na AID, 

de temporalidade longa, reversível, de alta magnitude, abrangência superior à área de uma 

bacia de 1ª ordem e com média probabilidade de ocorrência, sendo classificado como 

“Forte”. 

Para maximizar o impacto positivo, como medidas potencializadoras, tanto na 

construção como na operação do Terminal, podem ser adotadas ações de divulgação da 

finalidade do empreendimento, como a diminuição dos custos logísticos, atração de 

atividades locais e dinamização da economia. A divulgação de maneira estratégica auxiliará 

na atração das atividades comerciais mais oportunas para o empreendimento, e, 
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consequentemente, para a dinamização da região. O Programa envolvido em ambas as 

medidas é o PCS. 

 

MS-12: Valorização de bens imobiliários 

 

Ao longo da fase de Operação, devido ao menor custo logístico de escoamento de 

carga, ao incentivo ao setor da agropecuária existente na região e à dinamização da 

economia local, o empreendimento irá atrair novos investimentos, tanto no setor primário 

quando no setor secundário. A valorização está relacionada tanto com terras destinadas ao 

plantio, quanto aos terrenos imobiliários destinados às construções residenciais e 

comerciais, em função da alternativa logística para o escoamento da produção. 

A valorização dos imóveis será acentuada na fase de Implantação e existirá, porém, 

em menor escala, ao longo da Operação. Desse modo, o impacto foi caracterizado como 

baixa e grande magnitude, respectivamente.  

Na fase de Operação, trata-se de um impacto positivo, localizado na AID, com 

temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, de abrangência superior à área de 

uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como 

“Forte”. 

 

MS-13: Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais 

no mercado nacional e internacional 

 

Este impacto refere-se à fase de Operação do empreendimento. A implantação de 

um terminal fluvial no Tramo Norte da Hidrovia do Rio Paraguai viabiliza e impulsiona o 

desenvolvimento do transporte hidroviário por possibilitar uma rota alternativa para o 

escoamento da produção do estado de Mato Grosso, haja vista o elevado contingente 

produtivo das commodities agrícolas no estado. As trocas comerciais são favorecidas em 

consequência de um preço mais competitivo para o mercado interno e externo. 

Com relação aos modais de transporte, as vantagens da utilização do sistema 

hidroviário para o transporte de cargas em comparação ao ferroviário e, sobretudo, ao 

rodoviário, incluem:  

• baixo custo de transporte, principalmente em se tratando de grandes 

volumes de cargas e distâncias;  
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• baixos custos de manutenção da via, uma vez que o transporte é realizado 

em trechos naturais pré-existentes;  

• aspectos ambientais, por se tratar de um sistema de transporte com 

impactos ambientais mais moderados quando comparado aos demais 

modais. 

Com uma maior utilização do sistema hidroviário a utilização da multimodalidade é 

impulsionada, diversificando a matriz de transportes. Assim, devido à grande proporção do 

impacto em diversos cenários, ele foi caracterizado como de grande magnitude. 

Sendo assim, esse impacto na fase de Operação é de natureza positiva, localizado 

na AII, uma vez que a redução do custo de transporte é de abrangência internacional, com 

temporalidade longa, reversível, de grande magnitude, com abrangência superior à área de 

uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de ocorrência, classificado como “Forte”. 

 

MS-14: Redução dos custos socioambientais 

 

Este impacto refere-se à fase de Operação do empreendimento. Sabe-se que o 

uso do modal hidroviário propicia a diminuição de diversos impactos ambientais e sociais, 

principalmente pela diminuição do uso do modal rodoviário. O uso de hidrovias reduz o uso 

de combustíveis fósseis, incluindo os derivados de petróleo, e reduz a emissão de 

monóxido e dióxido de carbono, e de óxidos nítricos (ANTAQ, 2011). Além disso, o 

transporte hidroviário confere maior produtividade em percursos superiores a 1.000 km, 

maiores índices de segurança, demanda um menor consumo energético e menor impacto 

ambiental pela redução de consumo de insumos advindos de fontes naturais. (ALFREDINI; 

ARAZAKI, 2009). 

De acordo com informações apresentadas pela Confederação Nacional do 

Transporte sobre a Navegação Interior (CNT, 2013), o transporte de cargas via modal 

rodoviário emite cerca de quatro vezes mais CO2  do que por meio ferroviário, e cerca de 

cinco vezes mais do que por transporte hidroviário, por tonelada útil transportada. 

Quando comparado em questão de capacidade, o modal hidroviário também 

apresenta mais vantagens em relação ao rodoviário. Um comboio de 6.000 t (quatro 

barcaças e um empurrador) equivale a 175 carretas de 35 t. Além disso, a proporção do 

consumo de combustível para o transporte de uma tonelada por uma distância de um mil 

km para os modais rodoviário, ferroviário e hidroviário é de aproximadamente 15, 6 e 4 

litros, respectivamente. 
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Da mesma forma, a diminuição do uso do modal rodoviário facilita a criação das 

diretrizes de desenvolvimento para o futuro, e também resulta em uma redução do grande 

número de acidentes que ocorrem nas estradas, visto que diversas das causas de 

acidentes envolvem caminhões nas rodovias (IPEA, 2014). Portanto, a redução dos custos 

socioambientais tem efeitos consideráveis, sendo a caracterizado como média magnitude.  

Considerando-se o uso múltiplo das águas e levando em consideração que a 

estrutura atual do setor de transportes está cada vez mais associado ao desenvolvimento 

para o futuro, o modal hidroviário, por suas características naturais, tem maior capacidade 

de escoamento de cargas a longas distâncias, baixo índice de acidentes e menor 

degradação ambiental quando comparado aos demais modais de transporte. 

Portanto, trata-se de um impacto positivo na fase de Operação, localizado na AII, 

de temporalidade longa, reversível, de magnitude média, de abrangência local e regional 

(AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, sendo classificado como “Forte”. 

 

MS-15: Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária 

 

Este impacto refere-se à fase de Operação do empreendimento. A implantação de 

um terminal fluvial na Hidrovia do Rio Paraguai atenua a necessidade de utilizar o modal 

rodoviário para escoamento de carga. Em sua etapa final, estima-se que 7.750.000 

toneladas de carga sejam movimentadas pelo terminal, assim, a implantação do porto 

viabiliza que essa carga passe a utilizar parte do trajeto por meio do modal hidroviário, ao 

invés do rodoviário. Assim, a pressão sobre o modal rodoviário é reduzida e, 

consequentemente, os custos de manutenção investidos pelo governo no setor rodoviário.  

Além do modal hidroviário ter vantagens socioambientais quando comparado com 

o rodoviário, o custo de manutenção é menor, pelo transporte ocorrer em um leito natural. 

E reduzindo os gastos com manutenção no modal rodoviário, a arrecadação tributária pode 

ser redirecionada para outros setores. Portanto, o impacto é caracterizado como média 

magnitude. 

Trata-se de um impacto positivo na fase de Operação, localizado na AII, de 

temporalidade longa, reversível, de média magnitude, de abrangência superior à área de 

uma bacia de 1ª ordem e com baixa probabilidade de ocorrência, sendo classificado como 

“Fraco”. 
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MS-16: Indução a melhorias na infraestrutura local 

 

Este impacto refere-se à fase de Operação do empreendimento. A atividade 

portuária irá atrair atividades comerciais na região, incentivar o comércio local e 

possivelmente ocasionar geração de empregos e renda (diretos, indiretos ou induzidos), de 

modo que a área em que o TPP estará inserido será potencializada nos três setores da 

economia.  

Dessa forma haverá um aumento de demanda sobre serviços na região, gerando 

grande potencial em desenvolver a região em relação a infraestrutura local como, por 

exemplo, a pavimentação de rodovias de acesso ao TPP e às cidades na AII.  

Um exemplo da demanda em infraestrutura apresentada na AID é em relação a 

infraestrutura de saúde. De acordo com os dados do DATASUS (2018) apresentados no 

Volume IV – Diagnóstico Ambiental: Meio Socioeconômico, o município de Cáceres 

apresenta 14 unidades básicas de saúde, quatro postos de saúde, três hospitais e um 

pronto atendimento, além de outras estruturas destinadas ao atendimento de saúde, 

totalizando 152 estabelecimentos de saúde. Porém, quando relacionada a quantidade de 

estruturas com a população local, a taxa de cobertura populacional é de somente 50%. 

Assim, a dinamização da economia e aumento da arrecadação de impostos pode vir a 

induzir melhorias na infraestrutura relacionada à saúde, bem como em outras 

infraestruturas do município de Cáceres. 

Portanto, trata-se de um impacto positivo na fase de Operação portuária, 

localizado na área de influência indireta do empreendimento, de temporalidade longa, 

irreversível, de média magnitude, de abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem 

e com probabilidade de ocorrência média, sendo classificado como “Moderado”. 

 

MS-17: Redução de emprego e renda 

 

Este impacto está associado à fase de Desativação do empreendimento. A 

desativação do terminal pode gerar impactos diretos na economia local, que até então 

estava sob uma influência positiva, consequente da operação portuária. Com a 

desativação, os empregos diretos relacionados à Operação portuária deixarão de existir.  

A atividade portuária atrai indústrias, fornecedores e prestadores de serviços. A 

ocupação da região no entorno do Terminal por empresas vinculadas à sua atividade 

mostra a importância que o mesmo exerce na dinâmica da cidade. A retirada desse 
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estímulo acarretará consequências nos empregos indiretos relacionados às atividades 

auxiliares.  

Além disso, é necessário considerar o efeito-renda do empreendimento, ou seja, o 

efeito induzido em termos de emprego. O efeito-renda se refere à transformação de renda 

em consumo, dos trabalhadores e empresários do empreendimento. A redução no consumo 

poderá afetar os atuais empregos existentes, que são considerados os empregos induzidos.  

Sendo assim, trata-se de um impacto na fase de Desativação de natureza 

negativa, localizado na AID, de temporalidade imediata, irreversível, de baixa magnitude, 

de abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

 

MS-18: Redução das receitas públicas 

 

Este impacto está associado à fase de Desativação do empreendimento. A 

ocorrência desse impacto está diretamente relacionada com a redução da arrecadação das 

receitas provindas das atividades portuárias, tanto na prestação de serviços quanto nos 

impostos sob produtos, e dos investimentos públicos e privados em termos de infraestrutura 

de transportes. A diminuição da arrecadação municipal, em consequência, poderá diminuir 

os investimentos em infraestrutura e serviços nas áreas de saúde, educação, transporte, 

segurança e meio ambiente do município. 

Sendo assim, trata-se de um impacto na fase de Desativação de natureza 

negativa, localizado na AID, de temporalidade imediata, irreversível, de baixa magnitude, 

de abrangência local e regional (AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª 

ordem e com alta probabilidade de ocorrência, sendo classificado como “Moderado”. 

Trata-se de um impacto não mitigável devido ao fato de depender de diversas 

variáveis econômicas que fogem do controle do empreendedor. 

 

MS-19: Aumento dos custos logísticos 

 

Com relação aos modais de transporte, as vantagens da utilização do sistema 

hidroviário para o transporte de cargas, em comparação ao ferroviário e, sobretudo, ao 

rodoviário, incluem: baixo custo de transporte, principalmente em se tratando de grandes 

volumes de cargas e distâncias; baixos custos de manutenção da via, uma vez que o 

transporte é realizado em trechos naturais pré-existentes; aspectos ambientais, por se tratar 
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de um sistema de transporte com impactos ambientais mais moderados quando comparado 

aos demais modais. Com uma maior utilização do sistema hidroviário a utilização da 

multimodalidade é impulsionada, diversificando a matriz de transportes. 

Porém, sendo verificada a desativação do terminal, o transporte de carga voltará a 

ser majoritariamente de outros modais, o que causará aumento nos custos logísticos, 

impactando no valor final da carga. 

Sendo assim, esse impacto na fase de Desativação é de natureza negativa, 

localizado na AII, com temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, com 

abrangência superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, classificado como “Forte”. 

 

MS-20: Aumento dos custos socioambientais 

 

Este impacto está associado à fase de Desativação do empreendimento. Sabe-se 

que o uso do modal hidroviário propicia a diminuição de diversos impactos ambientais e 

sociais, principalmente pela diminuição do uso do modal rodoviário. O uso de hidrovias 

reduz o uso de combustíveis fósseis, incluindo os derivados de petróleo, reduz a emissão 

de monóxido e dióxido de carbono, e de óxidos nítricos (ANTAQ, 2011). Além disso, o 

transporte hidroviário confere maior produtividade em percursos superiores a 1.000 km, 

maiores índices de segurança, demanda um menor consumo energético e menor impacto 

ambiental pela redução de consumo de insumos advindos de fontes naturais. (ALFREDINI; 

ARAZAKI, 2009). 

Da mesma forma, a diminuição do uso do modal rodoviário facilita a criação das 

diretrizes de desenvolvimento para o futuro, também resultando em uma redução do grande 

número de acidentes que ocorrem nas estradas, visto que diversas das causas de 

acidentes envolvem caminhões nas rodovias (IPEA, 2014).  

Considerando-se o uso múltiplo das águas e levando em consideração que a 

estrutura atual do setor de transportes está cada vez mais associada ao desenvolvimento 

futuro do modal hidroviário, por suas características naturais, tem maior capacidade de 

escoamento de cargas a longas distâncias, baixo índice de acidentes e menor degradação 

ambiental quando comparado aos demais modais de transporte. 

Portanto, trata-se de um impacto negativo na fase de Desativação, localizado na 

AII, de temporalidade longa, reversível, de baixa magnitude, de abrangência local e regional 
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(AID/AII), portanto, superior à área de uma bacia de 1ª ordem e com alta probabilidade de 

ocorrência, sendo classificado como “Forte”. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Este tópico foi desenvolvido buscando a melhor forma de identificação e avaliação 

dos impactos potenciais decorrentes do empreendimento. A partir de discussões 

interdisciplinares quanto às ações do empreendimento portuário, bem como do diagnóstico 

ambiental das áreas de influência, estabeleceu-se uma metodologia para identificação e 

classificação dos impactos, utilizando como instrumento a Matriz de Valoração dos 

Impactos proposta pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB (PIMENTA et al., 2014). Este método 

considera parâmetros de valoração oriundos do Decreto 6848/2009, que estabelece a 

significância dos impactos, associados à probabilidade de ocorrência de cada impacto. 

Para a interpretação, classificação e valoração dos impactos ambientais, 

desenvolveu-se uma análise criteriosa que permitiu estabelecer, previamente, um 

prognóstico sobre eles, adotando-se os seguintes critérios para cada atributo:  

 

• Natureza: positivo, quando resultar em melhoria da qualidade ambiental e 

negativo, quando resultar em danos ou perturbação em algum componente 

ambiental; 

• Localização: posição espacial da ocorrência do impacto, podendo este 

ocorrer na Área Diretamente Afetada (ADA), na Área de Influência Direta 

(AID) ou na Área de Influência Indireta (AII); 

• Temporalidade: refere-se à persistência dos impactos no meio ambiente, 

podendo ser: imediata até 05 anos após a instalação do empreendimento 

(valorado com a nota 01), curta que ocorre entre 05 e 15 anos (valorado com 

a nota 02), média entre 15 a 30 anos (valorado com a nota 03), ou longa 

quando sua permanência excede aos 30 anos (valorado com a nota 04), 

conforme o Decreto 6848/2009; 

• Reversibilidade: reversível, quando pode ser objeto de ações que 

restaurem o equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente à intervenção 

(valorado com a nota 01), ou irreversível, quando a alteração causada ao 

meio não pode ser revertida por intervenções (valorado com a nota 03); 
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• Magnitude: indica a intensidade do impacto em face de um determinado 

fator ambiental ou área de ocorrência, considerando os graus de 

intensidade, duração e importância do impacto, sendo classificada de modo 

qualitativo como pequena (valorado com a nota 01), média (valorado com a 

nota 02) ou grande (valorado com a nota 03); 

• Abrangência: em conformidade com o Decreto 6848/2009 deve ser 

avaliada a extensão espacial dos impactos sobre os recursos ambientais, 

limitados a uma microbacia (nota 01), ou que ultrapassam a área de uma 

microbacia mas limitados à área de uma bacia de 3ª ordem (nota 02), ou os 

que ultrapassam a área de uma bacia de 3ª ordem mas em área inferior a 

uma bacia de 1ª ordem (nota 03), ou aqueles que ultrapassam a área de 

uma bacia de 1ª ordem (nota 04); 

• Probabilidade de Ocorrência: é a possibilidade de o evento ocorrer, 

podendo ser de baixa probabilidade (valorado com a nota 01), média 

probabilidade (valorado com a nota 02),ou alta probabilidade (valorado com 

a nota 03). 

 

O método em questão propõe uma seguinte escala de avaliação dos graus de 

impacto de uma atividade ou empreendimento que define o impacto como produto entre a 

probabilidade de ocorrência e a significância, conforme equação a seguir (PIMENTA et al, 

2014). 

 

Grau de Impacto = Significância x Probabilidade de Ocorrência 

 

Onde a significância é calculada pela somatória dos valores dos parâmetros de 

temporalidade, reversibilidade, magnitude e abrangência. 

 

 

Significância = Temporalidade + Reversibilidade + Magnitude + Abrangência 

 

A partir desse cálculo, pode-se classificar os impactos como “fraco”, “moderado” ou 

“forte”, conforme escala de valores apresentada na Tabela 6.2.  
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TABELA 6.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS CONFORME VALORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pimenta et al (2014). 

 

À identificação dos impactos, prossegue-se a avaliação dos mesmos para cada 

cenário temporal do empreendimento: planejamento, implantação, operação e desativação. 

 

Durante a fase de Planejamento do empreendimento portuário, no meio biótico foi 

identificado um possível impacto ambiental positivo, sendo este classificado como 

“Moderado”, enquanto no meio socioeconômico foram identificados quatro possíveis 

impactos positivos classificados como “Moderado”. Na matriz de valoração da fase de 

Planejamento, a média dos impactos mostra que os impactos positivos são classificados 

como “Moderado” e os impactos negativos como “Moderado” (Tabela 6.3). 

Durante a fase de Implantação, no meio físico foram identificados seis possíveis 

impactos, sendo todos eles negativos, dos quais cinco foram classificados como “Fraco” e 

um como “Moderado”. No meio biótico foram identificados quatro possíveis impactos 

ambientais negativos, sendo dois classificados como “Fraco”, um como “Moderado” e um 

como “Forte”. No meio socioeconômico foram identificados oito prováveis impactos, dos 

quais cinco são positivos e três negativos. Dos impactos positivos, quatro são classificados 

como “Moderado” e um como “Forte” e dentre os impactos negativos, dois são classificados 

como “Fraco” e um como “Moderado”. Na matriz de valoração da fase de Implantação, a 

média dos impactos mostra que os impactos positivos são classificados como “Moderado” 

e os negativos como “Fraco” (Tabela 6.4). 

Durante a fase de Operação, no meio físico foram identificados cinco prováveis 

impactos, todos negativos, sendo quatro classificados como “Fraco” e um como 

“Moderado”. No meio biótico foram identificados quatro possíveis impactos negativos, dos 

quais um é classificado como “Fraco” e três como “Moderado”. No meio socioeconômico 

onze impactos, dos quais nove são positivos e dois são negativos. Dos impactos positivos 

sete são classificados como “Forte”, um como “Moderado” e um como “Fraco” e os dois 

impactos negativos são classificados como “Fraco”. Na matriz de valoração da fase de 

Classificação do Impacto Valores 

Fraco 04-14 

Moderado 15-28 

Forte 29-42 
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Operação, a média dos impactos mostra que os impactos positivos são “Fortes” e os 

negativos classificados como “Fraco” (Tabela 6.5). 

Durante a fase de Desativação, tanto no meio físico quanto no meio biótico, foi 

identificado um possível impacto positivo, classificado como “Moderado”. No meio 

socioeconômico foram identificados quatro impactos negativos, sendo dois classificados 

como “Moderado” e dois classificados como “Forte”. Na matriz de valoração para a fase de 

desativação, a média dos impactos mostra que os impactos positivos são “Moderado” e os 

impactos negativos são “Forte” (Tabela 6.6). 
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TABELA 6.3 MATRIZ DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS IMPACTOS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA FASE DE PLANEJAMENTO DO TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL. 

Fase 
Planejamento 

Impacto ambiental 

Natureza Localização Temporalidade Reversibilidade Magnitude Abrangência 

∑ 

Probablidade de Ocorrência 
∑* 

ocorrência 
Avaliação 

Positivo Negativo ADA AID AII 
Imed Curt Med Long Rev Irrev Baix Med Gran 

1 2 3 4 
Baixa Média Alta 

1 2 3 4 1 3 1 2 3 1 2 3 

M
e
io

 b
ió

ti
c
o

 

MB-01 

Contribuição científica a 
partir de dados 
resultantes dos estudos 
de flora, fauna e meio 
físico 

x  x     x   x x   x    8   x 24 Moderado 

M
e
io

 s
o
c
io

e
c
o
n
ô

m
ic

o
 MS-01 

Contribuição científica a 
partir de dados 
resultantes dos estudos 
socioeconômicos 

x    x x     x x      x 9   x 27 Moderado 

MS-02 
Expectativas 
relacionadas à geração 
de emprego e renda 

x   x  x    x    x    x 9   x 27 Moderado 

MS-03 
Expectativas adversas 
quanto à implantação do 
empreendimento 

 x  x  x    x   x     x -8   x -24 Moderado 

MS-04 
Expectativas de 
valorização de bens 
imobiliários 

x   x  x    x    x    x 9   x 27 Moderado 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
 

Total (-) -24 Moderado 

Total (+) 26 Moderado 
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TABELA 6.4 MATRIZ DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS IMPACTOS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA FASE DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL. 

Fase Implantação Impacto ambiental 

Natureza Localização Temporalidade Reversibilidade Magnitude Abrangência 

∑ 

Probablidade de Ocorrência 

∑* ocorrência Avaliação 
Positivo Negativo ADA AID AII 

Imed. Curt. Med. Long. Rev. Irrev. Baix. Med. Gran. 
1 2 3 4 

Baixa Média Alta 

1 2 3 4 1 3 1 2 3 1 2 3 

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

MF-01 Indução de processos erosivos   x x     x       x   x     x       -4 x     -4 Fraco 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos   x x     x       x   x     x       -4 x     -4 Fraco 

MF-03 
Alteração da qualidade da água por suspensão de 
sedimentos 

  x x     x       x   x     x       -4     x -12 Fraco 

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento 
óleos e graxas ou substâncias perigosas 

  x x     x       x   x     x       -4 x     -4 Fraco 

MF-05 
Alteração da qualidade do ar por emissão de 
gases poluentes e material particulado 

  x x     x       x     x   x       -5   x   -10 Fraco 

MF-06 Aumento dos níveis de ruído   x x     x       x     x   x       -5     x -15 Moderado 

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 MB-02 
Perda de cobertura vegetal e descaracterização da 
paisagem 

  x x           x   x   x   x       -10     x -30 Forte 

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna   x   x   x         x x     x       -6     x -18 Moderado 

MB-04 Dispersão da biota aquática   x  x  x    x  x   x    -4   x -12 Fraco 

MB-06 Proliferação de animais vetores  x  x  x    x  x   x    -4 x   -4 Fraco 

M
e
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

MS-05 Interferência em patrimônio arqueológico   x x   x     x x   x    -6   x -18 Moderado 

MS-06 Incentivo a economia local x   x  x    x   x     x 8   x 24 Moderado 

MS-07 Aumento das receitas públicas x   x  x    x   x     x 8   x 24 Moderado 

MS-08 
Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e 
induzidos) 

x   x  x    x  x      x 7   x 21 Moderado 

MS-09 
Aumento na demanda sobre os serviços públicos 
de saúde e infraestrutura 

  x   x   x       x    x          x -7 x     -7 Fraco 

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto   x x     x         x x     x       -6 x     -6 Fraco 

MS-11 
Atração de atividades comerciais relacionadas ao 
empreendimento portuário 

x     x   x       x    x          x 8   x   16 Moderado 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).                                            Total (-) -11 Fraco 

                         Total (+) 21 Moderado 
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TABELA 6.5 MATRIZ DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS IMPACTOS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA FASE DE OPERAÇÃO DO TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL. 

Fase 
Operação 

Impacto ambiental 

Natureza Localização Temporalidade 
Reversibilidad

e 
Magnitude Abrangência 

∑ 

Probablidade de Ocorrência 
∑* 

ocorrênci
a 

Avaliação 

Positivo Negativo ADA AID AII 
Imed. Curt. Med. Long. Rev. Irrev. Baix. Med. Gran. 

1 2 3 4 
Baixa Média Alta 

1 2 3 4 1 3 1 2 3 1 2 3 

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

MF-01 Indução de processos erosivos   x x           x x   x     x       -7 x     -7 Fraco 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos   x x     x       x   x     x       -4 x     -4 Fraco 

MF-04 
Alteração da qualidade da água por 
derramamento óleos e graxas ou substâncias 
perigosas 

  x    x  x       x     x        x  -8 x     -8 Fraco 

MF-05 
Alteração da qualidade do ar por emissão de 
gases poluentes e material particulado 

  x x           x x   x     x       -7   X   -14 Fraco 

MF-06 Aumento dos níveis de ruído   x x           x x   x     x       -7     x -21 Moderado 

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 MB-04 Dispersão da biota aquática   x   x   x       x   x     x       -4     x -12 Fraco 

MB-05 Introdução de espécies exóticas e invasoras   x   x         x   x   x   x       -10   x  -20 Moderado 

MB-06 Proliferação de vetores   x   x         x x       x x       -9   x  -18 Moderado 

MB-07 Aumento do atropelamento de fauna   x x           x   x  x    x       -9   x  -18 Moderado 

M
e
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

MS-06 Incentivo à economia local x     x         x x       x       x 12    x 36 Forte 

MS-07 Aumento das receitas públicas x     x         x x       x       x 12    x 36 Forte 

MS-08 
Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e 
induzidos) 

x     x         X x     x         x 11    x 33 Forte 

MS-09 
Aumento na demanda sobre os serviços públicos 
de saúde e infraestrutura 

  x   x         x x   x           x -10 x   -10 Fraco 

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto   x x           x   x x     x       -9 x   -9 Fraco 

MS-11 
Atração de atividades comerciais relacionadas ao 
empreendimento portuário 

x     x         x x       x       x 12    x 36 Forte 

MS-12 Valorização de bens imobiliários x     x         x x   x           x 10    x 30 Forte 

MS-13 
Redução dos custos logísticos e favorecimento 
das trocas comerciais no mercado nacional e 
internacional 

x       x       x x       x       x 12    x 36 Forte 

MS-14 Redução de custos socioambientais x       x       x x     x         x 11    x 33 Forte 

MS-15 
Redução do custo de manutenção da 
infraestrutura viária 

x       x       x x     x         x 11 x     11 Fraco 

MS-16 Indução à melhoria na infraestrutura local x       x       x x     x         x 11   x   22 Moderado 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).                                            Total (-) -13 Fraco 

    
  
 
  

                                          Total (+) 30 Forte 
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TABELA 6.6 MATRIZ DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS IMPACTOS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA NA FASE DE DESATIVAÇÃO DO TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL. 

Fase Desativação Impacto ambiental 

Natureza Localização Temporalidade Reversibilidade Magnitude Abrangência 

∑ 

Probabilidade de Ocorrência 

∑* ocorrência Avaliação 
Positivo Negativo ADA AID AII 

Imed. Curt. Med. Long. Rev. Irrev. Baix. Med. Gran. 
1 2 3 4 

Baixa Média Alta 

1 2 3 4 1 3 1 2 3 1 2 3 

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

MF-07 Diminuição do nível de ruído x   x           x x   X     x       7     x 21 Moderado 

M
e
io

 b
ió

ti
c
o

 

MB-08 Regeneração da flora nativa x   x           x   x   x   x       10   x   20 Moderado 

M
e
io

 s
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

MS-17 Redução de emprego e renda   x   x   x         x x           x -9     x -27 Moderado 

MS-18 Redução das receitas públicas   x   x   x         x x           x -9     x -27 Moderado 

MS-19 Aumento dos custos logísticos   x     x       x x   x           x -10     x -30 Forte 

MS-20 Aumento dos custos socioambientais   x     x       x x   x           x -10     x -30 Forte 

                                               Total (-) -29 Forte 

                                                Total (+) 21 Moderado 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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6.3 ANÁLISE INTEGRADA DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

A partir da valoração dos impactos ambientais, foi possível diagnosticar os aspectos 

ambientais que exercem maior influência sob o meio socioambiental, em relação às 

atividades que envolvem o empreendimento. A aferição dos aspectos de maior relevância 

foi realizada avaliando a significância, por meio do Grau de Impacto, e os impactos de efeito 

cumulativo e sinérgico do empreendimento.  

Primeiramente, para analisar a interação entre as atividades transformadoras, os 

aspectos ambientais e os impactos ambientais relacionados, foi elaborada a Matriz de 

Interação, de acordo com o método Leopold et al. (1971), adaptado para cumprir com as 

exigências do Termo de Referência do estudo em questão.  

A matriz de Leopold original consiste em uma listagem bidimensional da análise 

ambiental do empreendimento, em que nas colunas estão atividades e nas linhas os 

aspectos ambientais, de modo que nas células formadas pelo cruzamento das linhas com 

as colunas são assinalados com o sinal de (+) para os impactos positivos e com (-) para os 

negativos. Além disso, considera a atribuição de valores de 1 a 10 para os parâmetros de 

importância e magnitude. 

Para a análise do empreendimento em questão, nas colunas foram dispostos os 

impactos ambientais do empreendimento (identificados no item 6.1.), e nas linhas foram 

listadas as atividades com os correspondentes aspectos ambientais. Os impactos, assim 

como no método de Leopold, também foram assinalados com o sinal de (+), quando 

positivos, e com (-) quando negativos ,e também foi destacada a significância e magnitude, 

porém, utilizando o Grau de Impacto calculado pelo método de Matriz de Valoração dos 

Impactos da UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB (PIMENTA et al., 2014), apresentado no item 6.1.2. 

Assim, a Matriz de Interação resultante é apresentada na Tabela 6.7. 
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TABELA 6.7 MATRIZ DE INTEGRAÇÃO ATIVIDADES X ASPECTOS AMBIENTAIS X IMPACTOS AMBIENTAIS. 

Fase Atividades Transformadoras Aspectos Ambientais 
MF-
01 

MF-
02 

MF-
03 

MF-
04 

MF-
05 

MF-
06 

MF-
07 

MB-
01 

MB-
02 

MB-
03 

MB-
04 

MB-
05 

MB-
06 

MB-
07 

MB-
08 

MS-
01 

MS-
02 

MS-
03 

MS-
04 

MS-
05 

MS-
06 

MS-
07 

MS-
08 

MS-
09 

MS-
10 

MS-
11 

MS-
12 

MS-
13 

MS-
14 

MS-
15 

MS-
16 

MS-
17 

MS-
18 

MS-
19 

MS-
20 

P
la

n
e

ja
 -

 

m
e

n
to

 

Obtenção da Licença para 
instalação do empreendimento 

Levantamento de dados primários e 
secundários da biota e aspectos físicos e 
regionais 

            + +                 + +                                        

Divulgação do empreendimento                                 + +   - -   + +                                  

Im
p

la
n

ta
ç
ã

o
 

Contratação de mão de obra Geração de postos de trabalho 
                                        

+ +   + +  + +   -  
                      

Mobilização de maquinário, 
transporte de pessoas e insumos 

Tráfego e operação de máquinas, 
equipamentos e automóveis    

-  
            

- - -   - -  
                            

 -  
                    

Emissão de particulados e gases de 
combustão         

-  
                                                            

Geração de ruídos e vibrações 
          

 - -  
      

 - -  
                                                  

Aquisição de equipamentos e insumos 
                                        

+ +  + +  
      

+ +  
                  

Instalação, operação e 
desmobilização de canteiros 

Tráfego e operação de máquinas, 
equipamentos e automóveis    

-  
                                            

 -  
                    

Supressão da vegetação 
                

- - -   - -  
                                                  

Movimentação de terra/exposição do solo -  
              

 
                    

 - -  
                              

Emissão de particulados e gases de 
combustão         

 -  
                                                            

Geração de ruídos e vibrações 
          

- -  
      

- -  
          

  
                                      

Geração de resíduos sólidos 
  

-  
                    

-  
                                            

Geração de efluentes 
  

-  
  

-  
                                                               

Preparo do terreno: limpeza; 
terraplenagem; abertura de 
acessos; execução de cortes e 
aterros; manejo de áreas de 
empréstimo e bota-fora 

Tráfego e operação de máquinas e 
equipamentos   

-  
                                            

-  
                    

Supressão da vegetação 
                

- - -   - -  
                                                  

Movimentação de terra/exposição do solo -     
              

 
                   

- -  
                              

Emissão de particulados e gases de 
combustão         

- 
                                                            

Geração de ruídos e vibrações 
          

- - 
      

- - 
                                                  

Dragagem para obtenção de 
material de aterro 

Tráfego e operação de máquinas, 
equipamentos e automóveis  

-  -  
                

 -  
                          

-  
                    

Emissão de particulados e gases de 
combustão         

-  
                                                            

Geração de ruídos e vibrações 
          

 - -  
        

 -  
                                                

Intervenção em corpos hídricos 
    

-  -  
            

 -  
                                                

Construção das edificações, 
estruturas de atracação, 
sistemas auxiliares, silos e 
galpões e do pátio de containers 
e carga geral. Instalação dos 
equipamentos portuários  

Emissão de particulados e gases de 
combustão         

-  
                                                            

Geração de ruídos e vibrações 
          

-  
      

 - -  
                                                  

Intervenção em corpos hídricos 
    

-  -  
            

 -  
                                                

Movimentação de terra/exposição do solo -  
                                                                    

Tráfego e operação de máquinas e 
equipamentos   

-  
                                            

-  
                    

Geração de resíduos sólidos 
  

-  
                    

 -  
                                            

Geração de efluentes 
  

-  
  

-  
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Fase Atividades Transformadoras Aspectos Ambientais 
MF-
01 

MF-
02 

MF-
03 

MF-
04 

MF-
05 

MF-
06 

MF-
07 

MB-
01 

MB-
02 

MB-
03 

MB-
04 

MB-
05 

MB-
06 

MB-
07 

MB-
08 

MS-
01 

MS-
02 

MS-
03 

MS-
04 

MS-
05 

MS-
06 

MS-
07 

MS-
08 

MS-
09 

MS-
10 

MS-
11 

MS-
12 

MS-
13 

MS-
14 

MS-
15 

MS-
16 

MS-
17 

MS-
18 

MS-
19 

MS-
20 

O
p

er
aç

ão
 

Contratação de mão de obra Geração de postos de trabalho 
                                        

+ + +  + + +  + + +   -  
                      

Operação das instalações portuárias 
do TEG e TCGC e dos sistemas gerais  

Tráfego e operação de máquinas, 
equipamentos e automóveis    

-  
                      

- -  
                    

 -  
                    

Tráfego e operação de embarcações -  
    

-  
            

-  - -  
                        

 -  
                    

Emissão de particulados e gases de 
combustão         

-  
                                                            

Geração de ruídos e vibrações 
          

- -  
                                                          

Geração de resíduos sólidos 
  

-  
                    

- -  
                                            

Geração de efluentes 
  

-  
  

-  
                                                              

Aquisição de equipamentos e insumos 
                                        

+ + +  + + +  
      

+ + +  
                  

Armazenamento de carga  
        

-  
              

- -  
                      

 -  
                    

Introdução de uma nova rota 
logística 

Interferências na dinâmica econômica 
                                        

+ + +  + + +  + + +  
    

+ + +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + +  
        

D
e

sa
ti

va
çã

o
 Desativação da rota logística Interferências na dinâmica econômica 

                                                              
 - -   - -   - - -   - - -  

Desmobilização de maquinário, 
transporte de pessoas e insumos 

Suspensão de postos de trabalho  
            

+ +  
                                                

 - -   - -  
    

Recuperação das áreas degradadas Plantio de espécies nativas 
                            

+ +  
                                        

 

Impactos ambientais 
 

Legenda 

MF-01 Indução de processos erosivos MS-01 Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos socioeconômicos  + + + Impacto positivo com Grau de Impacto "Forte" 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos MS-02 Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda 
 

- - - 
Impacto negativo com Grau de Impacto 
"Forte" 

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos MS-03 Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento 
 

+ + 
Impacto positivo com Grau de Impacto 
"Médio" 

MF-04 Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou substâncias perigosas  MS-04 Expectativas de valorização de bens imobiliários 
 

- - 
Impacto negativo com Grau de Impacto 
"Médio" 

MF-05 Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado MS-05 Interferência em patrimônio Arqueológico  
 

+ 
Impacto positivo com Grau de Impacto 
"Fraco" 

MF-06 Aumento dos níveis de ruído  MS-06 Incentivo à economia local 
 

- 
Impacto negativo com Grau de Impacto 
"Fraco" 

MF-07 Diminuição dos níveis de ruído MS-07 Aumento das receitas públicas    

MB-01 Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos de flora, fauna e meio físico MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos)    

MB-02 Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem MS-09 Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura    

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto    

MB-04 Dispersão da biota aquática MS-11 Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário    

MB-05 Introdução de espécies exóticas e invasoras MS-12 Valorização de bens imobiliários    

MB-06 Proliferação de animais vetores MS-13 Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no mercado nacional e internacional    

MB-07 Aumento do atropelamento de fauna MS-14 Redução de custos socioambientais     

MB-08 Regeneração da flora nativa  MS-15 Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária    

  MS-16 Indução à melhorias na infraestrutura local    

  MS-17 Redução de emprego e renda    

  MS-18 Redução das receitas públicas    

  MS-19 Aumento dos custos logísticos    

  MS-20 Aumento dos custos socioambientais    

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Cabe ressaltar que, a avaliação dos aspectos socioambientais mais significativos 

utilizou três premissas: 1 – Os aspectos com maior quantidade de impactos valorados com 

“Alto” e “Moderado” Grau de Impacto; 2 – Aspectos que envolvem maior número de 

impactos com efeitos cumulativos; 3 – Aspectos que englobam os impactos sinérgicos. 

Desse modo, a seguir são discutidos os aspectos que se destacam em cada uma das 

análises.  

 

6.3.1 Análise do Grau de Impacto 

 

Ao longo da fase de Planejamento, destacam-se os aspectos: 

• Divulgação do empreendimento. 

Os aspectos se destacam, em geral, por uma natureza positiva, devido às 

expectativas quanto a implantação do empreendimento, pois essas proporcionam, de forma 

indireta, a dinamização da economia. 

 

Ao longo da fase de Implantação, destacam-se os aspectos: 

• Geração de postos de trabalho; 

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Supressão da vegetação; 

• Movimentação de terra/exposição do solo; 

• Tráfego e operação de máquinas, equipamentos e automóveis. 

A geração de novos postos de trabalho destaca-se por uma natureza positiva, 

devido a influência na dinamização da economia e os demais impactos são relevantes sob 

a natureza negativa, devido às atividades de construção civil alterarem o meio ambiente, 

interferirem na biota local e poderem contaminar os componentes ambientais.  

 

Ao longo da fase de Operação, destacam-se os aspectos: 

• Geração de postos de trabalho; 

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Interferências na dinâmica econômica. 

Os aspectos ambientais na operação são significativos por uma natureza positiva, 

devido aos impactos que são relacionados com dinamização da economia local, pelo fato 
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de incentivar melhorias e crescimento da região, e, principalmente, por introduzir uma nova 

rota logística, diminuindo os custos socioambientais e favorecendo as trocas comerciais.   

 

Caso ocorra a fase de Desativação, se destacariam:  

• Interferências na dinâmica econômica; 

• Suspensão de postos de trabalho. 

Os aspectos seriam significativos em uma natureza negativa, por desmobilizar 

atividades responsáveis por dinamizar a economia local e por desativar a rota logística 

proporcionada pelo TPP. 

 

Assim, sob a análise do Grau de Impacto, destacam-se os seguintes aspectos 

ambientais:  

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Divulgação do empreendimento; 

• Geração de postos de trabalho; 

• Interferências na dinâmica econômica; 

• Levantamento de dados primários e secundários da biota e aspectos físicos e 

regionais; 

• Movimentação de terra/exposição do solo; 

• Tráfego e operação de máquinas, equipamentos e automóveis; 

• Supressão da vegetação; 

• Suspensão de postos de trabalho. 

 

6.3.2 Análise dos impactos cumulativos 

 

A análise dos impactos cumulativos é amplamente utilizada nos diversos estudos 

ambientais de empreendimentos potencialmente poluidores, através da Avaliação 

Ambiental Integrada (AAI). A AAI aborda os resultados de alterações geradas por outros 

empreendimentos em conjunto com os impactos causados pelo empreendimento estudado.  

Cabe ressaltar que a avaliação dos impactos cumulativos do TPP com outros 

empreendimentos e atividades relevantes será realizada no item 8.7.2 Impactos 

Cumulativos e Sinérgicos. Nesse item, a análise do efeito cumulativo dos impactos foi 

realizada buscando identificar impactos que se repetem em diferentes aspectos ambientais 
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e em diferentes fases do empreendimento. Pois, de acordo com Wärnbäck e Hilding-

Rydevik (2009), considera-se impacto cumulativo aqueles resultantes de uma ação 

somados aqueles de outras ações do passado, presente ou até do futuro. Pois, segundo 

Cooper, 2004, se um impacto se torna mais frequente em uma determinada área, a 

capacidade de assimilação dos sistemas ambientais modifica-se, caracterizando-os como 

significativos. 

Por meio da Matriz de Interação apresentada na TABELA 6.7, observou-se que, 

dentre os impactos ambientais identificados, alguns se repetem em mais de uma fase do 

empreendimento e, em algumas vezes, em aspectos ambientais diferentes. Sob essa ótica, 

os impactos cumulativos do TPP são: 

 

• MF-02: Contaminação do solo por resíduos diversos 

Ao longo da fase de Implantação e Operação, o impacto está relacionado com o 

tráfego e operação de maquinários e geração de resíduos sólidos e efluente. Assim, a 

análise temporal do impacto é mais longa quando comparada com a análise do impacto de 

forma separada, caracterizando o efeito temporal cumulativo. 

 

• MF-04: Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 

substâncias perigosas 

Ao longo da fase de Implantação, o impacto está relacionado com a geração de 

efluentes e intervenção em corpos hídricos. Já na fase de Operação, a relação se encontra 

na geração de efluentes e no tráfego e operação de máquinas, equipamentos e automóveis. 

Assim, a análise temporal do impacto é mais longa quando comparada com a análise do 

impacto de forma separada, caracterizando o efeito temporal cumulativo. 

 

• MF-05: Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 

particulado 

Ao longo da fase de Implantação, o impacto está relacionado com a emissão de 

particulados e gases de combustão. Na fase de Operação, está relacionado com a 

emissão de particulados e gases de combustão e com a suspensão de poeira de grão do 

armazenamento de carga. Assim, a análise temporal do impacto é mais longa quando 

comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o efeito temporal 

cumulativo. 
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• MF-06: Aumento dos níveis de ruído  

Ao longo da fase de Implantação e Operação, o impacto está relacionado com a 

geração de ruídos e vibrações, e, desse modo, a análise temporal do impacto é mais longa 

quando comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o efeito 

temporal cumulativo. 

 

• MB-04: Dispersão da biota aquática 

Ao longo da fase de Implantação, o impacto está relacionado com o tráfego e 

operação de máquinas e equipamentos, com a geração de ruídos e vibrações e com a 

intervenção em corpos hídricos. Já na fase de Operação, está relacionado com o tráfego 

e operação de embarcações. Assim, a análise temporal do impacto é mais longa quando 

comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o efeito temporal 

cumulativo. 

 

• MB-06: Proliferação de animais vetores 

Ao longo da fase de Implantação, o impacto está relacionado com a geração de 

resíduos sólidos e, na fase de Operação, com a geração de resíduos sólidos e com o 

armazenamento de carga. Assim, a análise temporal do impacto é mais longa quando 

comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o efeito temporal 

cumulativo. 

 

• MS-06: Incentivo à economia local, MS-07: Aumento das receitas públicas e MS-08: 

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos) 

Ambos os impactos, tanto na fase de Implantação quanto na fase de Operação, 

estão relacionados com a geração de postos de trabalho e com a aquisição de 

equipamentos e insumos. Porém, na Operação também se relacionam com às 

interferências na dinâmica econômica. Desse modo, a análise temporal do impacto é mais 

longa quando comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o 

efeito temporal cumulativo.  

• MS-09: Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura 

Ao longo da fase de Implantação e Operação, o impacto está relacionado com a 

geração de postos de trabalho. Assim, a análise temporal do impacto é mais longa quando 
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comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o efeito temporal 

cumulativo. 

 

• MS-10: Acidentes com trabalhadores do porto 

Ao longo da fase de Implantação, o impacto está relacionado com o tráfego e 

operação de máquinas e equipamentos e, na fase de Operação, com o tráfego e operação 

de máquinas e equipamentos e com o tráfego e operação de embarcações. Assim, a 

análise temporal do impacto é mais longa quando comparada com a análise do impacto de 

forma separada, caracterizando o efeito temporal cumulativo. 

 

• MS-11: Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário 

Ao longo da fase de Implantação, o impacto está relacionado com a aquisição de 

equipamentos e insumos e na Operação, além do aspecto citado, também com às 

interferências na dinâmica econômica. Assim, a análise temporal do impacto é mais longa 

quando comparada com a análise do impacto de forma separada, caracterizando o efeito 

temporal cumulativo. 

 

Portanto, em relação à análise dos impactos cumulativos do empreendimento, 

destacam-se os seguintes aspectos ambientais: 

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Armazenamento de carga;  

• Emissão de particulados e gases de combustão; 

• Geração de efluentes; 

• Geração de postos de trabalho; 

• Geração de resíduos sólidos; 

• Geração de ruídos e vibrações; 

• Interferências na dinâmica econômica; 

• Intervenção em corpos hídricos; 

• Movimentação de terra/exposição do solo; 

• Tráfego e operação de embarcações; 

• Tráfego e operação de máquinas, equipamentos e automóveis. 
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Ressalta-se que o impacto MF 01 - Indução de processos erosivos, por mais que 

esteja presente na fase de Implantação e Operação, a distribuição espacial não é a mesma, 

assim não caracterizando o efeito cumulativo.  

 

6.3.3 Análise dos impactos sinérgicos 

 

Assim como os impactos cumulativos, a análise dos impactos sinérgicos também é 

amplamente utilizada em uma Avaliação Ambiental Integrada (AAI) e diz respeito à 

capacidade de um impacto induzir a ocorrência de um novo impacto, ao interagir com outro, 

não necessariamente associado ao mesmo empreendimento ou atividade (EUROPEAN 

COMISSION, 2000). 

Desta forma, este item aborda os impactos ambientais do empreendimento que por 

si só ou em conjunto potencializam o efeito de outro impacto do próprio empreendimento. 

A abordagem dos impactos sinérgicos do TPP com demais empreendimentos, é realizada 

no item 8.7.2 Impactos Cumulativos e Sinérgicos. 

Na FIGURA 6.1 são apresentadas as sinergias entre os impactos ambientais do 

empreendimento, onde a correlação é exemplificada da seguinte maneira: as setas verdes 

caracterizam uma relação direta, ou seja, a ocorrência de um impacto potencializa outro 

impacto já existente. Já as setas verdes tracejadas são representativas de uma relação 

indireta, ou seja, o impacto potencializa um ou mais impactos, porém, a interação entre os 

impactos não é observada de maneira direta. Também há a seta mútua na cor roxa, e essa 

é responsável por representar a sinergia recíproca, ou seja, ambos os impactos interagem 

de maneira a potencializar um ao outro.  

. 
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FIGURA 6.1 - RELAÇÃO SINÉRGICA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

MF 03 - Alteração da 
qualidade da água por 

suspensão de sedimentos

MF 04 - Alteração da qualidade da 
água por derramamento de óleos 
e graxas ou substâncias perigosas 

MB 04 - Dispersão da 
biota aquática

MF 02 - Contaminação do solo 
por resíduos diversos

MF 06 - Aumento dos níveis de 
ruído 

MB 03 - Dispersão da 
fauna terrestre e 

avifauna

MS 02 - Expectativas 
relacionadas à geração de 

emprego e renda

MS 03 - Expectativas adversas 
quanto à implantação do 

empreendimento

MS 04 - Expectativas de 
valorização de bens 

imobiliários

MS 06- Incentivo à economia 
local

MS 07 - Aumento das 
receitas públicas

MS 08 - Geração de emprego 
e renda (diretos, indiretos e 

induzidos)

MS 05 - Interferência em 
patrimônio Arqueológico 

MS 01 - Contribuição científica a 
partir de dados resultantes dos 

estudos socioeconômicos
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MS 11 - Atração de atividades 
comerciais relacionadas ao 
empreendimento portuário

MS 06 - Incentivo à 
economia local

MS 07 - Aumento das 
receitas públicas

MS 08 - Geração de emprego 
e renda (diretos, indiretos e 

induzidos)

MS 13 - Redução dos custos 
logísticos e favorecimento das 
trocas comerciais no mercado 

nacional e internacional

MS 16 - Indução à melhorias na 
infraestrutura local

MS 13 - Redução dos custos 
logísticos e favorecimento das 
trocas comerciais no mercado 

nacional e internacional

MS 12 - Valorização de bens 
imobiliários

MS 06 - Incentivo à economia local

MS 07 - Aumento das receitas 
públicas

MS 08 - Geração de emprego e 
renda (diretos, indiretos e 

induzidos)
MS 10 - Acidentes com 
trabalhadores do porto

MS 09 - Aumento na demanda 
sobre os serviços públicos de saúde 

e infraestrutura

MS 16 - Indução à melhorias na 
infraestrutura local

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Assim, tem-se os aspectos ambientais que se destacam pela presença de impactos 

que possuem sinergia com outros impactos:  

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Armazenamento de carga; 

• Divulgação do empreendimento; 

• Geração de efluentes; 

• Geração de postos de trabalho; 

• Geração de resíduos sólidos; 

• Geração de ruídos e vibrações; 

• Interferências na dinâmica econômica; 

• Intervenção em corpos hídricos; 

• Movimentação de terra/exposição do solo; 

• Tráfego e operação de embarcações; 

• Tráfego e operação de máquinas, equipamentos e automóveis. 

 

 

6.3.4 Aspectos socioambientais significativos  

 

Após a avaliação da significância dos aspectos, por meio do Grau de Impacto, dos 

impactos de efeito cumulativo e de efeito sinérgico, todos os aspectos foram caracterizados 

com significância por algum critério, com exceção do “Plantio de espécies nativas”, como 

pode ser observado no resumo apresentado na Tabela 6.8.  Porém, há aspectos que foram 

enquadrados nas três categorias analisadas, como no caso da “Geração de postos de 

trabalho” e das “Interferências na dinâmica econômica”. 

Alguns aspectos caracterizam-se pela relevância no Grau de Impacto, mas não 

possuem efeitos cumulativos e/ou sinérgicos, como por exemplo: o “Levantamento de 

dados primários e secundários”, a “Supressão da vegetação” e a “Suspensão de postos de 

trabalho”. 

Em contrapartida, alguns aspectos não se caracterizam como significativos sob o 

critério GI, mas as atividades correspondentes podem gerar impactos com potencial 

cumulativo ou sinérgico, sendo, portanto, classificados como significativos.  

Conclui-se que os aspectos socioambientais mais significativos são aqueles que se 

enquadram nas três categorias de análise. Em seguida, os que se destacam pelo GI e por 
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englobarem impactos sinérgicos, e na sequência os aspectos que englobam impactos com 

efeito cumulativo e sinérgico. 

 

TABELA 6.8 RESUMO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS 

Aspectos ambientais GI Cumulativos Sinérgicos 

Aquisição de equipamentos e insumos    

Armazenamento de carga     

Divulgação do empreendimento    

Emissão de particulados e gases de combustão    

Geração de efluentes    

Geração de postos de trabalho    

Geração de resíduos sólidos    

Geração de ruídos e vibrações    

Interferências na dinâmica econômica    

Intervenção em corpos hídricos    

Levantamento de dados primários e secundários     

Movimentação de terra/exposição do solo    

Plantio de espécies nativas    

Supressão da vegetação    

Suspensão de postos de trabalho     

Tráfego e operação de embarcações    

Tráfego e operação de máquinas, equipamentos e 
automóveis     

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

Em resumo, os aspectos significativos:  

• Aquisição de equipamentos e insumos; 

• Armazenamento de carga; 

• Divulgação do empreendimento; 

• Geração de efluentes; 

• Geração de postos de trabalho; 

• Geração de resíduos sólidos; 

• Geração de ruídos e vibrações; 

• Interferências na dinâmica econômica; 

• Intervenção em corpos hídricos.  
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7   ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

A definição das áreas de estudo e das áreas de influência, refere-se à determinação 

da abrangência do estudo, identificando quais são os limites geográficos possivelmente 

direta ou indiretamente afetados pelos impactos do projeto (CONAMA, 1986), considerando 

todas as fases de sua implantação. 

Além da Área de Influência Direta (AID) e da Área de Influência Indireta (AII), 

também se definiu a Área Diretamente Afetada (ADA). A ADA determinada para o meio 

físico, biótico e socioeconômico inclui a área de implantação do empreendimento, as vias 

de acesso que ligam o terminal à BR-174, o trecho do Rio Paraguai adjacente ao 

empreendimento e com adição de uma faixa de 100 metros das áreas supracitadas (Figura 

7.1). 
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FIGURA 7.1 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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7.1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO FÍSICO 

 

Por meio da análise de impactos ambientais, foi possível constatar que os possíveis 

impactos diagnosticados para o meio físico se restringiram à área implantada do 

empreendimento. O fato ocorre devido aos impactos serem consequência direta das 

atividades de construção civil, durante a fase de implantação, e devido ao fato de não se 

propagarem por extensões maiores que a área do empreendimento, ao longo das fases de 

operação. Assim, a Área de Influência Direta (AID) estimada para o meio físico coincide 

com a Área Diretamente Afetada. 

Porém, alguns impactos podem transcender a faixa da ADA, como no caso dos 

impactos que relacionam a alteração da qualidade da água ou do ar. Desse modo, aferiu-

se como Área de Influência Indireta (AII) um buffer de 5 quilômetros adicionais, a partir da 

ADA. As áreas de influências aferidas para o meio físico podem ser observadas por meio 

do mapa da Figura 7.2. 
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FIGURA 7.2 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA DETERMINADAS PARA O MEIO FÍSICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). 
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7.2 ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO BIÓTICO 

 

Em relação aos impactos diagnosticados que envolvem a biota local, o impacto 

referente à perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem restringe-se 

apenas à área de implantação do empreendimento, ou seja, a Área Diretamente Afetada. 

Já os impactos relativos à dispersão da biota podem abranger uma área estimada em 2 

quilômetros da ADA, caracterizando a Área de Influência Direta do meio biótico. 

Acredita-se que outros impactos podem chegar a alcançar uma abrangência maior, 

estimada em 5 quilômetros a partir da ADA, como no caso da ocorrência de introdução de 

espécies exóticas e invasoras ou a proliferação de vetores. Desse modo, caracteriza-se a 

Área de Influência Indireta para o meio biótico. As áreas de influência para o meio biótico 

podem ser observadas por meio do mapa apresentado na Figura 7.3. 
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FIGURA 7.3 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA DETERMINADAS PARA O MEIO BIÓTICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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7.3 ÁREAS DE INFLUÊNCIA PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

Após o diagnóstico dos possíveis impactos socioambientais, leva-se em 

consideração que estes podem causar consequências, positivas ou negativas, 

principalmente para a Microrregião do Alto Pantanal, a qual contempla os municípios de: 

Barão de Melgaço, Cáceres, Curvelândia e Poconé. Os impactos são diretos, em 

consequência da viabilização da nova rota logística e também indiretos, devido a 

dinamização da economia. Desse modo, tais municípios compõem a Área de Influência 

Indireta estimada para o meio socioeconômico. Cabe ressaltar que os municípios que não 

utilizarão a rota logística foram desconsiderados na aferição final da AII.  

Todavia, alguns impactos abrangerão apenas o município de Cáceres, devido ao 

fato de o município ser o mais próximo do futuro empreendimento. Tanto os impactos 

envolvendo o aumento da arrecadação de impostos e incentivo a economia local, quanto 

os impactos que envolvem a implantação e operação portuária. Assim, definiu-se como 

Área de Influência Direta para o meio socioeconômico o município de Cáceres. As áreas 

de influência para o meio socioeconômico podem ser observadas por meio do mapa 

apresentado na Figura 7.4. 

  



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

112 

FIGURA 7.4 – ÁREAS DE INFLUÊNCIA DETERMINADA PARA O MEIO SOCIOECONÔMICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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7.4 ÁREAS DE INFLUÊNCIA TOTAL (AIT) 

 

Por fim, apresenta-se a Área de Influência Total do empreendimento por meio do 

mapa apresentado na Figura 7.5.
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FIGURA 7.5 – ÁREA DE INFLUÊNCIA TOTAL DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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8 ANÁLISE DOS IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

 

A análise dos impactos cumulativos e sinérgicos visa avaliar a situação ambiental 

do Terminal Portuário Paratudal no cenário atual e futuro do Pantanal mato-grossense, em 

funcionamento concomitante com demais empreendimentos existentes ou planejados na 

bacia do Rio Paraguai. Os efeitos cumulativos e sinérgicos mais prováveis sobre os 

recursos naturais e populações humanas são apresentados no decorrer este estudo. 

Embora a análise dos impactos cumulativos e sinérgicos seja prevista na 

Resolução nº 01/1986 (Artigo 6, inciso II) do CONAMA, não há prática ou referencial 

conceitual e teórico estabelecido para a análise detalhada desses impactos. Desse modo, 

utilizou-se por base as definições da Comissão Europeia para Proteção Ambiental, Nuclear 

e Civil.  

A classificação dos impactos para a análise integrada de efeitos cumulativos e 

sinérgicos, portanto, engloba as seguintes categorias: 1) impacto não cumulativo; 2) 

impacto cumulativo; 3) impacto sinérgico; 4) impacto indutor; e 5) impacto induzido 

(BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012). 

Impactos cumulativos são resultados de alterações geradas por outros 

empreendimentos em conjunto com os impactos causados pelo empreendimento estudado, 

no passado, presente, ou futuro previsível. Ou seja, impactos cumulativos representam a 

soma dos impactos causados por todos os empreendimentos existentes na área estudada, 

em cada cenário temporal. A Figura 8.1 ilustra a interação dos impactos cumulativos 

(EUROPEAN COMISSION, 2000). 

 

FIGURA 8.1 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE IMPACTO CUMULATIVO 

Empreendimento B

Empreendimento A Impacto A

Impacto A

Impacto A

 

Fonte: Adaptado de European Comission (2000). 

 

Impactos induzidos não são resultados diretos de ações do empreendimento, são 

efeitos decorrentes de redes complexas de interações englobando os efeitos do 
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empreendimento, caracterizando por vezes impactos de segundo ou terceiro nível ou 

impactos secundários (Figura 8.2). 

 

FIGURA 8.2 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE IMPACTO INDUZIDO. 

Empreendimento Impacto A Impacto B

 

Fonte: Adaptado de European Comission (2000). 

 

Impactos sinérgicos são referentes à capacidade de um efeito específico induzir a 

ocorrência de um novo impacto, ao interagir com outro, não necessariamente associado ao 

mesmo empreendimento ou atividade. A Figura 8.3 ilustra a interação dos impactos 

sinérgicos (EUROPEAN COMISSION, 2000). 

 

FIGURA 8.3 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE IMPACTO SINÉRGICO. 

Empreendimento Impacto A

Impacto C

Empreendimento Impacto B

Interação

 

Fonte: Adaptado de European Comission (2000). 

 

Segundo a Nota Técnica N°10/2012-CGPEG/DILIC/IBAMA, apenas a classificação 

de um impacto como “cumulativo” ou “não-cumulativo” não é suficiente para uma devida 

análise dessa propriedade, haja vista a complexidade das inter-relações existentes entre 

ecossistemas e impactos. Faz-se necessário, portanto, que na caracterização do impacto 

sejam analisadas as interações associadas, com a consideração dos fatores: 

• Variação nas características dos fatores ambientais sob influência do 

empreendimento; 

• Possibilidade de interação com os impactos oriundos de outras atividades e/ou 

empreendimentos; 

• Possibilidade de interação entre os impactos ambientais e suas consequências nos 

componentes ambientais afetados (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2012). 
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Como metodologia de determinação dos impactos cumulativos e sinérgicos adotou-

se a sistemática apresentada por Senner et. al. (2002), de acordo com o proposto por 

Sánchez (2008). Para este estudo, foram identificados os principais impactos ambientais 

presentes na área de estudo, bem como a influência que o Terminal Portuário Paratudal 

poderá representar para estes fatores, numa análise integrada junto a outros 

empreendimentos localizados e previstos para esta região e os aspectos socioambientais 

identificados.  

A avaliação ambiental distribuída e integrada dos impactos foi realizada por meio 

de aspectos socioambientais, com base em estudos de referência da região e nos 

diagnósticos realizados pela equipe de elaboração deste EIA, bem como outros estudos 

realizados no âmbito da Bacia do Alto Paraguai. Levou-se em consideração as 

características da região, outros empreendimentos existentes ou planejados na bacia, 

potenciais impactos sobre os ecossistemas terrestre e aquático, além de conflitos relativos 

aos usos múltiplos do Rio Paraguai. 

 

8.1 OBJETIVOS 

 

Segundo o Termo de Referência deste Estudo de Impacto Ambiental, a finalidade 

deste capítulo será abordar os cenários presente e futuro do pantanal mato-grossense, 

tendo em vista os impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos localizados 

nesta região, sobretudo em virtude da implantação do empreendimento objeto deste Estudo 

de Impacto Ambiental. Neste contexto, no decorrer deste capítulo, serão desenvolvidos os 

seguintes conceitos, segundo o Termo de Referência: 

• Seus efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os recursos naturais e as populações 

humanas; 

• Os usos atuais e potenciais dos recursos hídricos no horizonte atual e futuro de 

planejamento, visando a necessidade de compatibilizar transporte de grãos e 

insumos/fertilizantes com a conservação da biodiversidade e manutenção dos fluxos 

gênicos, a sociodiversidade e a tendência de desenvolvimento socioeconômico da 

bacia, a luz da legislação federal, estadual e municipal, como também, dos 

compromissos internacionais assumidos pelo governo federal; 

• Avaliar a situação ambiental da bacia com os empreendimentos implantados 

considerando seus efeitos cumulativos e sinérgicos mais prováveis nos meios; 
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• Desenvolver cenários de operação do empreendimento referente ao fluxo do 

transporte de grãos e insumos/fertilizantes, visando sua influência no uso múltiplo do 

rio/Pantanal; 

• Desenvolver indicadores de sustentabilidade da bacia, tendo como foco os recursos 

hídricos; 

• Delimitar as áreas de fragilidade e de restrições ambientais; 

• Indicar conflitos entre os diferentes usos do solo e dos recursos hídricos da bacia e 

os potenciais advindos da implantação do empreendimento; 

• Definir as diretrizes para subsidiar a implantação, instalação e operação do 

empreendimento visando minimizar os impactos previstos; 

• Estabelecer diretrizes para reduzir riscos e incertezas para o desenvolvimento 

socioambiental, para subsidiar estudos ambientais na bacia hidrográfica e eventuais 

readequações de projetos e programas. 

 

No ínterim deste capítulo, será inicialmente delimitada a Área de Abrangência 

Especial e Temporal, segundo determinado neste Termo de Referência. Na sequência, 

serão selecionados os Estudos que servirão de referência para as análises a serem 

realizadas. 

Na sequência, serão iniciados os estudos referentes aos Impactos Cumulativos e 

Sinérgicos, iniciando com a caracterização da área de abrangência definida, a realização 

da Avaliação Ambiental Distribuída (AAD), a identificação de Conflitos com a implantação 

o empreendimento, a realização da Análise Integrada, finalizando com a Avaliação 

Ambiental Integrada (AAI). 

A Avaliação Ambiental Distribuída (AAD) tem como objetivo definir áreas que se 

assemelhem, seja em virtude dos impactos que acarretam na área de abrangência definida, 

seja por sua relevância ecológica ou social, através de uma delimitação espacial, ou seja, 

trata de segmentar a área de abrangência segundo seus aspectos ambientais, permitindo 

identificar e avaliar os impactos ambientais associados, devendo estes serem 

hierarquizados utilizando indicadores socioambientais que permitam a sua quantificação ou 

qualificação. No entanto, a avaliação distribuída por mapeamento dos impactos não analisa 

os impactos integrados dentro de uma cadeia de causa e efeito, se ocupando somente na 

hierarquização de impactos locais pela sua importância nas subdivisões, para 

posteriormente ser aproveitada em uma análise integrada. 
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A partir da identificação dos principais impactos identificados na área de 

abrangência, serão identificados os potenciais conflitos que a implantação do 

empreendimento poderá implicar, considerando os usos múltiplos do Rio Paraguai. O 

objetivo será identificar os problemas que, de alguma forma, se agravariam ou surgiriam 

com a introdução do empreendimento no contexto da área de abrangência. 

Com os resultados da AAD em conjunto com os Conflitos esperados da introdução 

do empreendimento, será realizada uma Análise Integrada. Nesta etapa, serão 

selecionados os aspectos socioambientais principais dentro da Área de Abrangência, bem 

como a avaliação destes aspectos nos cenários temporais definidos neste Termo de 

Referência, de forma integrada. Com estes resultados, será possível estabelecer diretrizes 

para a implantação de novos empreendimentos do Rio Paraguai, bem como as medidas de 

prevenção de ocorrência de potenciais efeitos cumulativos e sinérgicos sobre os meios 

físico, biótico e socioeconômico, considerando os supramencionados cenários temporais. 

Por fim, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) tem como objetivos: avaliar a 

situação ambiental da bacia com todos os empreendimentos existentes, considerando seus 

efeitos sinérgicos e cumulativos com a implantação do Terminal Portuário Paratudal, 

identificado as possíveis áreas frágeis em relação aos impactos mais significativos destes 

empreendimentos e dos usos múltiplos do Rio Paraguai. Será realizada, ainda, uma 

avaliação de cenários alternativos de desenvolvimento socioeconômico na perspectiva de 

sustentabilidade, bem como será incluído uma análise dos potenciais impactos 

socioambientais cumulativos e sinérgicos, e de critérios de sustentabilidade da bacia. 

 

8.2 ABRANGÊNCIA ESPACIAL E TEMPORAL 

 

Conforme apontado no Termo de Referência para a elaboração deste EIA, a área 

de estudos objeto dos impactos cumulativos e sinérgicos é o Rio Paraguai no estado de 

Mato Grosso. No entanto, para que se possa identificar os impactos sobre o Rio Paraguai, 

é necessário analisar uma área maior que engloba seus afluentes e, portanto, a bacia 

hidrográfica. Por esta razão, em termos de abrangência espacial, foi selecionada a BAP 

(Bacia do Alto Paraguai) no estado do Mato Grosso, representada na Figura 8.4. 
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FIGURA 8.4 – MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ALTO PARAGUAI NO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ÁREA DE ABRANGÊNCIA DEFINIDA PARA OS IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Quanto à abrangência temporal, foram definidos três cenários:  

 

Cenário Atual:A análise do cenário atual (cenário A) contempla a situação 

ambiental da bacia no momento presente, sem o empreendimento em estudo. São 

contempladas, neste cenário, as atividades em operação, em instalação, com os 

respectivos estudos de viabilidade aprovados e licenças prévias obtidas, considerando o 

estágio atual do desenvolvimento socioeconômico, incluindo os usos múltiplos do Rio 

Paraguai e os impactos existentes. 

 

A) Cenário de Médio Prazo: 

O cenário de médio prazo (cenário B) engloba os próximos dez anos do 

empreendimento, contemplando os impactos de operação do porto. Considera-se o 

desenvolvimento socioeconômico previsto para o ano de 2029, com a inserção do 

empreendimento na região e de outros em atual processo de licenciamento. 

 

B) Cenário de Longo Prazo: 

Com relação ao cenário de longo prazo (cenário C), considerou-se um período de 

25 anos, com o futuro estágio de desenvolvimento econômico da região, em que o 

empreendimento se encontre instalado e em funcionamento, bem como outros que 

interferem sobre os recursos hídricos da bacia.  

Desse modo, os impactos identificados decorrentes da operação do porto são 

estudados nos cenários B e C, uma vez que no cenário A o porto não se encontra 

implantado. Com essa diferenciação torna-se possível analisar possíveis efeitos 

cumulativos decorrentes de outros empreendimentos que venham a interagir de forma 

sinérgica com os efeitos provenientes do TPP. 

 

8.3 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

 

Esta seção dedica-se a apresentar estudos recentes que versem sobre a Hidrovia 

do Rio Paraguai, e que possuam compatibilidade com o que se pretende realizar nesta 

análise de Impactos Cumulativos e Sinérgicos. Para tanto, foram considerados estudos 

técnicos empreendidos por órgãos governamentais, bem como outros estudos ambientais 

referentes a licenciamento de empreendimentos. Neste sentido, foram considerados os 

seguintes estudos: 
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• Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai (ANA, 2018); 

• estudo realizado pela EMBRAPA sobre os efeitos da implantação de 

empreendimentos hidrelétricos na Região Hidrográfica do Paraguai (ANA, 2019); 

• EVTEA da Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR, 2015); 

• Plano Nacional de Integração Hidroviária para a Bacia do Paraguai (UFSC, 2013); 

• Relatório Técnico de Monitoramento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo da Bacia 

do Alto Paraguai – 2016 (WWF-BRASIL, 2017); 

• Pareceres técnicos emitidos pelo IBAMA em relação às dragagens realizadas pela 

AHIPAR desde 1998 no tramo norte da Hidrovia do Rio Paraguai (entre Cáceres/MT 

e Corumbá/MS); e outras referências importantes sobre o assunto (livros, artigos, 

teses, etc); 

 

O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Rio Paraguai possui como 

objetivo principal a implementação dos instrumentos de gestão previstos na Política 

Nacional de Recursos Hídricos, através da compilação de dados atualizados referentes à 

Região Hidrográfica do Rio Paraguai, interpretá-los e mapeá-los, definindo assim cenários 

futuros, identificando áreas críticas e propondo diretrizes para os instrumentos de gestão, 

com o estabelecimento de objetivos e metas por intermédio de ações de curto, médio e 

longo prazo. 

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia do 

Rio Paraguai contemplou o trecho brasileiro da hidrovia, numa extensão de 1.270 km entre 

Cáceres (MT) e a foz do Rio Apa (MS), tendo como finalidades fornecer subsídios 

relacionados as obras de dragagem de tal forma que se possibilitasse a navegabilidade da 

Hidrovia do Rio Paraguai, no trecho brasileiro, durante o ano inteiro, compreendendo os 

períodos de estiagem e cheia. O estudo avaliou tecnicamente quais são os locais ao longo 

da Hidrovia que necessitam de intervenções pontuais de dragagem, visando assegurar uma 

profundidade mínima para garantir a segurança da navegação. Foram identificados 21 

passos críticos, totalizando um volume de dragagem em torno de 500.000 m³ de areia. A 

execução da dragagem desses locais foi orçada em aproximadamente R$ 10 milhões e o 

cronograma executivo previsto era de 7 meses.  

Os estudos ambientais do EVTEA avaliaram os principais impactos ambientais 

advindos dos serviços de dragagem, da operação da hidrovia e da implantação e operação 

de terminais portuários. Verificou-se a predominância dos efeitos positivos sobre os efeitos 
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negativos, concluindo pela viabilidade dos serviços de dragagem e da operação da hidrovia 

desde que executados os Programas de Monitoramento Ambiental indicados. 

O Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) para a bacia do Rio Paraguai 

objetiva fornecer subsídios para readequar a matriz de transporte de cargas do Brasil, com 

o intuito de se obter um maior equilíbrio entre a utilização dos modais de transporte 

existentes. Neste âmbito, foram realizados estudos de situação e estimativas de cenários 

futuros relacionados ao transporte hidroviário no Rio Paraguai. 

O Relatório Técnico de Monitoramento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo da 

Bacia do Alto Paraguai – 2016 compreende um monitoramento periódico realizado pela 

WWF-Brasil e outras instituições parceiras que datam desde 2008, com o intuito de 

diagnosticar a evolução do uso e da cobertura do solo da Bacia do Alto Paraguai, sendo 

que o acompanhamento desta dinâmica poderá subsidiar estratégicas de conservação 

mais efetivas. 

Além destes estudos técnicos, foram considerados os estudos ambientais de outros 

empreendimentos instalados na área de abrangência definida, a fim de averiguar a sinergia 

dos seus impactos, bem como fornecer subsídios para a elaboração das análises do 

presente estudo. 

Há ainda uma proposta de iniciativa da AHIPAR para desenvolvimento de um 

Programa de Monitoramento Ambiental Regular – PMAR para a hidrovia, com o objetivo de 

monitorar as áreas contempladas pelas atividades de dragagem não somente durante o 

período de realização das dragagens, mas durante todo o ciclo hidrológico (cheia, vazante, 

seca e enchente).  

Com isso, busca-se padronizar a localização dos pontos, a frequência das coletas 

e a metodologia de amostragem, de forma que os resultados obtidos possam ser melhor 

integrados e comparados espacialmente e temporalmente. O IBAMA já emitiu parecer 

manifestando-se positivamente quanto à iniciativa, desde que realizadas algumas 

adequações e aprimoramentos no PMAR.  

Dado o crescimento da produção agrícola no Centro-Oeste e a necessidade de se 

escoar as commodities aos portos marítimos para exportação, tem-se buscado alternativas 

logísticas com menor custo de transporte, visando aumentar a competitividade dos produtos 

nacionais no mercado externo.  

A possibilidade de utilização da Hidrovia Paraguai-Paraná para o escoamento de 

cargas tem interessado investidores para a construção de terminais portuários. Assim, 

outros estudos estão sendo realizados visando à implantação de terminais na Hidrovia, seja 
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no tramo norte ou no tramo sul, o que foi considerado nesta análise de impactos cumulativos 

e sinérgicos no Rio Paraguai. 

 

8.4 CARACTERIZAÇÃO 

 

Esta subseção visa contextualizar as diferentes atividades que fazem uso dos 

recursos naturais na Bacia do Alto Rio Paraguai (BAP), no Estado de Mato Grosso. A partir 

desse entendimento, poderão ser avaliados os efeitos cumulativos e sinérgicos dos 

empreendimentos localizados na BAP sobre o Rio Paraguai. Dessa forma, apresenta-se 

um panorama geral da bacia, a partir do qual é realizada a identificação e espacialização 

dos elementos que mais se destacam na situação atual, bem como suas tendências 

evolutivas.  

Inicialmente, será realizada uma caracterização espacial da área de abrangência, 

considerando os aspectos socioambientais hodiernos. Posteriormente, serão identificados 

os empreendimentos em operação e planejados, sendo-os caracterizados tanto no aspecto 

espacial quanto temporal. 

 

8.4.1 Caracterização dos ecossistemas 

 

8.4.1.1 Unidades de Conservação 

 

Segundo informações publicadas pelo Grupo de Inteligência Territorial Estratégica 

(GITE) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2017) o Estado de 

Mato Grosso possui 2.234.913 hectares de vegetação protegida em Unidades de 

Conservação (UCs) que representa 2,47% do total de seu território. Em relação a área de 

abrangência, foram identificadas 45 UCs distribuídas nas categorias de Proteção Integral e 

Uso Sustentável como pode ser observado na Figura 8.5. 
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FIGURA 8.5 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO INSERIDAS NA BACIA 
DO ALTO RIO PARAGUAI NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.1.2 Áreas Prioritárias para a Conservação 

 

As Áreas Prioritárias são classificadas de acordo com a prioridade para 

conservação (alta, muito alta ou extremamente alta) e com a importância biológica ou 

ecológica (alta, muito alta, extremamente alta ou insuficientemente conhecida). 

As indicações das áreas prioritárias são úteis para a orientação de políticas 

públicas, como o licenciamento de empreendimentos, o direcionamento de pesquisas e 

estudos sobre a biodiversidade e a definição de novas unidades de conservação (BRASIL, 

2010). Na Bacia do Alto Rio Paraguai, no Estado de Mato Grosso, foram identificadas 42 

áreas prioritárias para a conservação. São 13 áreas no bioma Amazônia, classificadas com 

importância biológica entre alta a muito alta, nas quais as ações prioritárias são de 

recuperação de áreas degradadas, criação e ampliação de unidades de conservação. As 

demais áreas encontram-se nos biomas cerrado e pantanal, estando também indicadas 

com alta importância biológica, conforme apresentado na Quadro 8.1 e na Figura 8.6.  

 

QUADRO 8.1 – LISTA DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
IDENTIFICADAS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI NO MATO GROSSO. 

Código Importância biológica Prioridade de ação Ação principal 

AMZ-103 Muito Alta Muito alta Recuperação 

AMZ-192 Extremamente Alta Extremamente alta Ampliação de UC 

AMZ-193 Alta Muito alta Ampliação de UC 

AMZ-794 Extremamente Alta Extremamente alta Recuperação 

AMZ-087 Extremamente Alta Extremamente alta Criação UC Uso Sustentável  

AMZ-106 Muito Alta Muito alta Recuperação 

AMZ-329 Extremamente Alta Extremamente alta Regularização 

AMZ-330 Alta Alta Regularização 

AMZ-378 Alta Alta Criação UC 

AMZ-791 Alta Alta Criação de mosaico, corredor 

AMZ-792 Alta Muito alta Recuperação 

AMZ-793 Muito Alta Muito alta Recuperação 

AMZ-790 Alta Alta Recuperação 

199 Muito Alta Extremamente Alta Criação UC 

97 Muito Alta Muito Alta Criação de mosaico, corredor 

149 Muito Alta Muito Alta Criação de mosaico, corredor 

126 Extremamente Alta Extremamente Alta Criação UC Uso Sustentável 

134 Extremamente Alta Extremamente Alta Criação de mosaico, corredor 

137 Extremamente Alta Extremamente Alta Fomento ao uso sustentável 

220 Muito Alta Extremamente Alta Criação Mosaico, Corredor 

192 Extremamente Alta Extremamente Alta Recuperação 

205 Muito Alta Muito Alta Criação de mosaico, corredor 

195 Muito Alta Extremamente Alta Criação UC Uso Sustentável 

189 Muito Alta Muito Alta Fomento ao uso sustentável 

169 Muito Alta Extremamente Alta Recuperação 

155 Muito Alta Muito Alta Fomento ao uso sustentável 
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Código Importância biológica Prioridade de ação Ação principal 

161 Muito Alta Muito Alta Fomento ao uso sustentável 

150 Muito Alta Muito Alta Recuperação 

180 Muito Alta Muito Alta Fomento ao uso sustentável 

224 Alta Alta Criação de mosaico, corredor 

206 Extremamente Alta Muito Alta Recuperação 

182 Muito Alta Muito Alta Criação Mosaico, Corredor 

157 Extremamente Alta Extremamente Alta Recuperação 

156 Extremamente Alta Extremamente Alta Criação UC PI 

127 Extremamente Alta Extremamente Alta Recuperação 

216 Extremamente Alta Extremamente Alta Criação de mosaico, corredor 

168 Muito Alta Muito Alta Fomento ao uso sustentável 

172 Alta Alta Fomento ao uso sustentável 

185 Muito Alta Extremamente Alta Criação de mosaico, corredor 

154 Alta Alta Fomento ao uso sustentável 

153 Muito Alta Muito Alta Criação Mosaico, Corredor 

129 Extremamente Alta Extremamente Alta Criação UC 

Fonte: BRASIL (2010). 
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FIGURA 8.6 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE IDENTIFICADAS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI EM MATO GROSSO. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

8.4.1.3 Uso do solo 
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Estudos realizados no período de 2012 a 2014, através de uma parceria entre 

EMBRAPA Pantanal, Instituto SOS Pantanal e WWF Brasil, apresentam um monitoramento 

da cobertura vegetal e uso do solo na Bacia do Alto Paraguai. Os dados demonstram que, 

da área total da BAP, 41% é caracterizada como planície (com 14,9% de uso antrópico) e 

59% como planalto (com 60,5% de uso antrópico), sendo que em Cáceres (MT), 23% da 

área do município tem influência antrópica e 77% natural (CONSERVAÇÃO 

INTERNACIONAL, 2015). As atividades consideradas foram pastagem, alterações do 

ambiente prístino, agricultura, reflorestamento, influência urbana e degradação por 

mineração, destacando-se a pastagem como a atividade de maior relevância, impactando 

sobre a paisagem, vida silvestre, erosão e a própria dinâmica natural da bacia. 

A forte presença da agropecuária representa um fator de degradação ambiental, 

principalmente nas áreas de planalto adjacentes ao Pantanal, onde a retirada da vegetação 

original atingiu 63% de sua extensão total. Em Cáceres (MT), estima-se que cerca de 40% 

a 60% de sua área sofreu supressão da vegetação original (HARRIS et al., 2006).  

O perfil do uso do solo na Área de Abrangência pode ser verificado na Figura 8.7. 
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FIGURA 8.7 – MAPA DA CLASSIFICAÇÃO DO USO DO SOLO NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI, NO 
ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.2 Meio físico 

 

8.4.2.1 Hidrografia 

 

As nascentes do Rio Paraguai encontram-se na Chapada dos Parecis, e seguem 

para o sul, percorrendo o limite entre os biomas de Amazônia e Cerrado, até adentrar no 

Pantanal, na região de Cáceres (MT). Desde sua cabeceira, o Rio Paraguai drena para as 

regiões de depressão da planície do Pantanal, sendo o principal responsável pela sua 

drenagem. Os principais afluentes da bacia hidrográfica do Alto Paraguai no Mato Grosso 

são apresentados na Figura 8.8. 
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FIGURA 8.8 – MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ALTO PARAGUAI EM MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.2.2 Unidades geológicas  

 

Dentro dos limites geográficos do Estado de Mato Grosso, são identificadas três 

grandes províncias geotectônicas: 1) as Bacias Sedimentares do Fanerozóico, mais jovens 

que 540 Ma.; 2) a Província Tocantins, estruturada no Ciclo Orogênico Brasiliano, entre 960 

e 540 Ma.; e 3) o Cráton Amazonas, uma província geotectônica estabilizada em tempos 

pré-Brasilianos (LACERDA FILHO, 2004).  

A geologia dos rios Jauru, Paraguai e Cuiabá compreende a formações do 

proterozóico inferior a médio, onde embasamento cristalino é representado na região como 

Complexo Alto Guaporé, Grupo Alto Jauru e Complexo Serra do Baú, tendo como litologias 

principais: granitos de anatexia, gnaisses, migmatitos, granodioritos, anfibolitos, tonalitos, 

metabasitos, metatufos, granulitos, quartzitos e xistos.  

As rochas do pré-Cambriano Médio apresentam como principais ocorrências 

tonalitos, granodioritos e granitos, além de ardósias, metaconglomerados, metarenitos da 

Formação Fortuna e serpentinitos, peridotitos e dunitos do Complexo Rio Alegre, ocorrendo 

na região a norte de Cáceres (MT) e Cuiabá (MT). 

As formações geológicas do Proterozóico Superior são representadas pelas 

litologias pré-cambrianas superiores que são relacionadas ao metamorfismo regional de 

médio a baixo grau representado por lamitos, diamictitos e folhelhos das Formações Puga, 

Diamantino e Bauxi, metarenios, metasiltitos, metarcósios da Formação Raizama, 

dolomitos, margas e metacalcários da Formação Araras, filitos e metarenitos do Grupo 

Cuiabá e maciço sienítico monzonítico Guapé, que ocorre a NNE de Cuiabá (MT), NE de 

Cáceres (MT) e região. 

As rochas cambrianas referem-se a uma intrusão na forma de "stock" representada 

principalmente por granitos que ocorrem a SE de Cuiabá (MT), nas nascentes do Rio 

Cuiabá. Enquanto que as formações paleozóicas ordovicianas-silurianas são drenadas pelo 

Rio Cuiabá, não ocorrendo no Alto Paraguai e Jauru. Essas formações estão associadas à 

sedimentação da bacia sedimentar do Paraná, representadas por arenitos da Formação 

Furnas, folhelhos da Formação Ponta Grossa, diamictitos e folhelhos do Grupo Rio Ivaí, 

além de siltitos, arenitos, diamictitos da Formação Aquidauana e folhelhos e arenitos da 

Formação Palermo, de idade carbonífera. Também de idade carbonífera, foi mapeada a 

Formação Jauru, constituída por um pacote sedimentar de conglomerados, siltitos 

arenosos, diamictitos e folhelhos. Essa formação ocorre principalmente em condições sub-

horizontais nas drenagens do médio Rio Jauru e afluentes, NW de Cáceres (MT). 
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As rochas do período Jurássico são provenientes de processos de intrusão 

magmática através de "sill" e diques observados e mapeados nas nascentes do Rio 

Paraguai a norte de Cáceres/MT e norte de Cuiabá/MT, já na bacia hidrográfica do Rio 

Cuiabá, onde são representadas por litologias básicas como diabásio, gabro e diorito. É 

possível que algumas dessas intrusões estejam associadas ao magmatismo da Formação 

Serra Geral de idade cretácea. 

As rochas de idade cretáceas são pertencentes à Formação Utiariti, constituída de 

arenitos da Formação Salto das Nuvens, representada por conglomerados, com ocorrência 

na região das nascentes do Rio Jauru, além de arenitos da Formação Bauru, na região do 

Rio Cuiabá. Também ocorrem basaltos, peperitos, brechas, riolitos e dacitos relacionados 

ao Paredão Grande e Ponta do Morro, como uma sequência do magmatismo da Formação 

Serra Geral, imediatamente ao norte de Cuiabá. 

As litologias de idade pleistocênicas fazem parte da própria evolução da bacia 

pantaneira e do processo de subsidência central para a implantação da Bacia Sedimentar 

do Alto Paraguai. As principais formações geológicas referentes ao pleistoceno são: 

Formação Pantanal, já na base do Rio Paraguai, alto, médio e baixo curso e Formação 

Guaporé, no curso do Rio Jauru; e coberturas detrito-lateríticas que ocorrem nos planaltos 

no alto curso dos rios Paraguai, Jauru e Cuiabá. As coberturas detrítico-lateríticas 

encontram-se nas áreas dos planaltos em ressaltos topográficos, esculpidos por atividades 

erosionais, com a presença de camadas de material argilo-arenoso associado a crostas 

ferruginosas, que definem camadas e lentes concrecionárias de limonita e goethita. 

As formações geológicas do período Holoceno deram origem as planícies 

aluvionares e de inundações constituídas de depósitos de espessuras variáveis, 

descontínuos, de areias, siltes, argilas e cascalhos. São depósitos originados 

provavelmente por oscilações climáticas, movimentos eustáticos, às vezes de caráter 

tectônico, como reativação de estruturas antigas associadas a movimentos basculares 

localizados. Podem também, serem relacionados em fases de deposição nas bacias da 

rede de drenagem dos grandes rios e seus tributários, nesses casos, constituídos de areias, 

siltes, argilas e cascalhos, reconhecendo-se depósitos de canal, depósitos de barra em 

pontal, meandros abandonados e transbordamento. A Figura 8.9 apresenta a geologia da 

bacia hidrográfica do Alto Paraguai no Mato Grosso.  
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FIGURA 8.9 – MAPA DA GEOLOGIA DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI EM MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.2.3 Unidades geomorfológicas 

 

No contexto macro regional, são identificadas, na região onde está inserida a Bacia 

Hidrográfica do Alto Paraguai, as seguintes unidades geomorfológicas (Figura 8.10):  

• Embasamentos em estilos Complexos: a depressão do Guaporé e Superfície 

dissecada do Jauru; 

• Depósitos Sedimentares Quaternários: as planícies e os diversos pantanais dos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 

• Nas Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas: planaltos, chapadas, 

patamares, Serra do Maracajú, rampas e de planaltos interiores, depressão 

interpatamares; 

• Nos Cinturões Móveis Neoproterozóicos: as depressões sendo parte do Alto 

Paraguai e Cuiabana, a Província Serrana, alinhamentos serranos do Bodoquena e 

Morrarias do Urucum-Amolar, além de planaltos residuais; 

• Faixas de Dobramentos e Coberturas Sedimentares: com serras de parte da 

Província Serrana, planícies residuais, parte das depressões do Alto Paraguai e 

Cuiabana, planaltos residuais e a Depressão intermontana da Província Serrana;  

• Crátons Neoproterozóicos: a superfície dissecada do Jaurú e as serras residuais e 

patamares e cristas residuais da Bodoquena; 

• Bacias Sedimentares e Coberturas Inconsolidadas: as chapadas dos Parecis e 

Guimarães; Planalto do Parecis e Patamares da Serra Tapiraquã; 

• Depósitos sedimentares Inconsolidados: as planícies fluviais de afluentes e 

Subafluentes do Rio Paraguai e a Planície do Rio Paraguai. 
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FIGURA 8.10 – MAPA GEOMORFOLÓGICO DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI EM MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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As duas principais compartimentalizações geomorfológicas da bacia hidrográfica 

explicam os processos de erosão e assoreamento do Rio Paraguai. O primeiro 

compartimento representa a área do planalto drenado pelos rios e seus afluentes até a 

escarpa da Bacia Sedimentar do Paraná que promove naturalmente grande capacidade 

erosiva próxima às nascentes e assoreamento nas margens das planícies aluvionares, 

devido ao gradiente de nível médio nas nascentes, e baixo gradiente nas planícies. Nessas 

áreas ocorre a primeira fase de assoreamento, onde o rio tem suas nascentes nas áreas 

de afloramento dos arenitos eólicos da Formação Botucatu e Grupo Caiuá servindo de fonte 

de sedimentos para o assoreamento nas áreas de menor declividade. A susceptibilidade à 

erosão na bacia do Alto Paraguai no Mato Grosso é apresentada na Figura 8.11. 

No segundo compartimento geomorfológico, encontra-se as bacias dos médios 

cursos, onde os rios ultrapassam o obstáculo através da escarpa formada pelos sedimentos 

da Bacia do Paraná, penetrando na Planície Pantaneira. Nesse compartimento ocorre um 

controle geomorfológico onde os rios meandram dentro de uma planície de inundação 

restrita, originando uma calha de sedimentação bem definida. Os sedimentos provenientes 

da erosão das margens depositados durante primeira fase de assoreamento são 

retrabalhados, selecionados e sedimentados nos meandros e concavidades dos canais dos 

rios na calha geomorfológica, gerando uma segunda fase de assoreamento.  
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FIGURA 8.11 – MAPA DA SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO DA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI EM 
MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.3 Meio biótico 

 

8.4.3.1 Flora 

 

No estado de Mato Grosso, ocorrem três tipos de biomas: a Amazônia, o Cerrado 

e o Pantanal. O bioma Amazônia é o mais abrangente, com 480.215 km² (53,6%), seguido 

pelo Cerrado que ocupa 345.823 km² (39,6%) e o Pantanal com a menor área, que 

corresponde a 60.885 km² (6,8%). 

A Bacia do Alto Rio Paraguai pode ser dividida em duas regiões distintas: o 

Planalto, com terras acima de 200m de altitude, e o Pantanal, de terras com de 200m de 

altitude e sujeitas a inundações periódicas, funcionando como um grande reservatório e 

regulando as vazões dos rios da Bacia. Pelo menos três regiões fitoecológicas podem ser 

evidenciadas, a saber: 

• A Savana (Cerrado), ocupando os relevos conservados e dissecados dos planaltos 

e as áreas de acumulação inundáveis do grande Pantanal Mato-Grossense; 

• A Floresta Estacional Semidecidual, ocupando as Planícies Aluviais e os terraços 

dos rios que compõem a rede hidrográfica da área; e 

• A Floresta Estacional Decidual, observada em áreas de relevo dissecado. 

 

As regiões fitoecológicas supracitadas apresentam diferentes fitofisionomias, com 

ocorrência de formações pioneiras com influência fluvial e lacustre, floresta estacional 

pioneira de transição e vegetação secundária (Figura 8.12). 
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FIGURA 8.12 – MAPA DAS FITOFISIONOMIAS DE OCORRÊNCIA NA BACA DO ALTO RIO PARAGUAI 
NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

142 

8.4.3.2 Fauna 

 

A complexidade estrutural das fitofisionomias que ocorrem na Bacia do Alto Rio 

Paraguai, no Mato Grosso, oferece grande diversidade de habitats para a fauna, permitindo 

que um grande número de espécies partilhe a mesma área. A fauna e flora da região é 

influenciada cheias e secas dos rios e lagos da região e a distinção de ecossistemas 

favorece o estabelecimento de uma expressiva biodiversidade. 

No Brasil, para a diversidade da herpetofauna o Mato Grosso apresenta a maior 

riqueza de táxons de répteis (298), de Squamata (281), serpentes (169) e anfisbenas (23). 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato de o Mato Grosso ser o 3º estado do país em 

extensão territorial, e apresenta grandes áreas ainda cobertas por vegetação dos biomas 

Amazônia, Cerrado e Pantanal, que também contribui para a ocorrência de mais de 800 

espécies de aves na bacia do Alto Paraguai (BAP) e 89 espécies da mastofauna. 

No caso da ictiofauna, a diversidade de espécies de peixes de ocorrência na região 

hidrográfica do Rio Paraguai também é notória. Segundo Froehlich et al. (2017) são 255 

espécies catalogadas para a Bacia do Rio Paraguai, sendo que cem delas também são 

listadas para a bacia do Alto Paraná. Destas cem espécies, 49 ocorrem naturalmente nas 

duas bacias; três foram introduzidas nas duas vertentes e 45 introduzidas na bacia do Alto 

Paraná, a partir das bacias do Rio Paraguai ou Médio Paraná. 

Nas relações dos diversos processos ecológicos envolvendo a ictiofauna há a 

concepção de que as variações ambientais incidentes nos ambientes alagáveis são fatores 

limitantes à reprodução de inúmeras espécies de peixes, formando uma cadeia alimentar 

peculiar às características de cada ambiente límnico (ESTEVES, 1998). Com isso, grandes 

rios como o Paraguai, principalmente na região do Pantanal, apresentam grandes planícies 

de inundação com um potencial de produção pesqueira elevado.  

O diagnóstico do meio biótico realizado para compor o Estudo de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto ambienta (EIA/RIMA) do futuro empreendimento Terminal 

Portuário Paratudal (Volume III – Diagnóstico ambiental do Meio Biótico) apresenta de 

forma detalhada as espécies de todos os grupos faunísticos que foram identificados através 

de levantamento de dados primários e secundários nas áreas de influência do 

empreendimento e que podem ser consideradas como de ocorrência para a bacia do alto 

Rio Paraguai, no estado do Mato Grosso. 
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8.4.4 Meio socioeconômico 

 

8.4.4.1 Dados Gerais 

 

Com uma população de 3.484.466 habitantes (estimada - 2019) o Mato Grosso é 

um estado pouco povoado, de concentração demográfica igual a 3,36 hab./km². Seu 

crescimento populacional é de 2% ao ano, acima da média brasileira. 

 

• População 

População (2010): 3.035.122 habitantes 

População estimada (2019): 3.484.466 habitantes 

 

• Densidade demográfica 

Área (km²):  903.378,292 

Densidade demográfica (hab./km²): 3,36 

 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)  

O indicador IDHM do estado aumentou de 0,601 para 0,725, porém ainda é 

ligeiramente inferior ao brasileiro, conforme pode-se observar na Tabela 8.1 e Figura 8.13. 

 

TABELA 8.1 - VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) DE 1991 A 

2010. 

  IDHM (1991) IDHM (2000) IDHM (2010) 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

Mato Grosso 0,449 0,601 0,725 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2013). 
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FIGURA 8.13 - VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) DE 1991 

A 2010. 

 
Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2013). 

 

• Índice de Gini 

O Índice de Gini é um indicador socioeconômico usado para medir a desigualdade 

social de determinada localidade, sendo medida de 0 (zero) a 1 (um) (DESIGUALDADE 

SOCIAL, 2019). No estado do Mato Grosso caiu de 0,62 no ano de 2000 para 0,55 no ano 

de 2010, apresentando uma queda de 58,1% na quantidade de pessoas que viviam na 

condição econômica de pobreza. Tais dados refletem uma melhor distribuição de renda 

após o crescimento econômico da década de 2000 (Tabela 8.2 e Figura 8.14). 

 

TABELA 8.2 – VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE GINI DE 1991 A 2010. 

  Índice de Gini (1991) Índice de Gini (2000) Índice de Gini (2010) 

Brasil 0,63 0,64 0,60 

Mato Grosso 0,60 0,62 0,55 

Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2013). 
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FIGURA 8.14 - VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE GINI, DE 1991 A 2010. 

 
Fonte: IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2013). 

 

8.4.4.2 Dados Sociais 

 

• População Rural 

A população rural mato-grossense decaiu, nas últimas duas décadas, de 26,74% 

para 18,20%, para os anos de 1991 e 2010, respectivamente. Assim como a proporção de 

população de homens em relação ao total da população, que variou de 51,76% para 

51,05%. A Tabela 8.3 apresenta o perfil da população no estado do Mato Grosso. 

 

TABELA 8.3 - SÍNTESE DE DADOS DEMOGRÁFICOS SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO. 

População 
População 

(1991) 
% do Total 

(1991) 
População 

(2000) 
% do Total 

(2000) 
População 

(2010) 
% do Total 

(2010) 

População total 2.027.231 100 2.504.353 100 3.035.122 100 

Homens 1.049.228 51,76 1.287.187 51,4 1.549.536 51,05 

Mulheres 978.003 48,24 1.217.166 48,6 1.485.586 48,95 

Urbana 1.485.110 73,26 1.987.726 79,37 2.482.801 81,8 

Rural 542.121 26,74 516.627 20,63 552.321 18,2 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil  (2013). 

 

A expectativa de vida da população é ligeiramente maior que a média nacional 

(74,25), já o índice de mortalidade infantil segue a média nacional (Tabela 8.4). 
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TABELA 8.4 - EXPECTATIVA DE VIDA DA POPULAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM 2010. 

 
Esperança 
de vida ao 

nascer 

Mortalidade 
infantil 

Taxa de 
fecundidade 

total 

Razão de 
dependência 

Taxa de 
envelhecimento 

Brasil 73,94 16,7 1,89 45,92 7,36 

Mato Grosso 74,25 16,8 2,08 44,56 5,12 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (2013). 

 

• Índices de pobreza 

A redução do percentual da população em extrema pobreza, da população pobre e 

dos vulneráveis à pobreza foi superior à média brasileira, reduzindo de 715,7 mil no ano de 

2003 para 371,8 mil em 2009. Permanecendo abaixo da média brasileira, com 27% contra 

32,56% do Brasil (Tabela 8.5). 

 

TABELA 8.5 – INDICADORES DE POBREZA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DE 2000 A 2010. 

  
% de 

extremamen
te pobres 

% de 
pobres 

% de 
vulneráveis 
à pobreza 

Renda per 
capita dos 

extremamen
te pobres 

Renda per 
capita dos 

pobres 

Renda per 
capita dos 

vulneráveis à 
pobreza 

Anos 2000 2010 
200
0 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Brasil 12,48 6,62 27,9 15,2 
48,3
9 

32,5
6 

35,64 31,66 
72,7
5 

75,1
9 

123,0
7 

142,7
2 

Mato 
Grosso 

7,83 4,41 22 
10,5
2 

46,9
2 

27 34,27 23,55 
79,6
5 

74,2
5 

140,0
7 

153,3
5 

Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (2013). 

 

O aumento do bem-estar social refere-se ao acesso a infraestrutura básica de 

habitação. Tanto o acesso a água encanada, energia elétrica, como coleta de lixo foram 

ampliados no estado na última década, superando a média nacional, que obteve aumento 

substancial percentual, como pode-se ver na Tabela 8.6. 

 

TABELA 8.6 - DADOS RELATIVOS A CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Indicadores 
1991 2000 2010 

BRASIL MT BRASIL MT BRASIL MT 

% da população em domicílios com água 
encanada 

71,31 58 81,79 74,09 92,72 95,17 

% da população em domicílios com energia 
elétrica 

84,84 74,19 93,46 89,47 98,58 98,01 

% da população em domicílios com coleta de lixo.  77,93 65,11 91,12 87,61 97,02 97,11 

*Somente para população urbana. 
Fonte: Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (2013). 
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8.4.4.3 Dados Econômicos 

 

8.4.4.3.1 Produto Interno Bruto 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) revela um crescimento contínuo no estado do Mato 

Grosso, que foi de 14,87 bilhões de reais no ano de 2000 para 59,60 bilhões de reais no 

ano de 2010 (Tabela 8.7). 

 

TABELA 8.7 – PRODUTO INTERNO BRUTO A PREÇOS CORRENTES DO ESTADO DO MATO GROSSO 
DE 2000 A 2010 

Anos PIB a preços correntes (R$ X 1.000) Variação (%) 

2000 14.870 20 

2001 16.310 10 

2002 20.940 28 

2003 27.890 33 

2004 36.960 33 

2005 37.470 1 

2006 35.260 -6 

2007 42.690 21 

2008 53.390 25 

2009 57.290 7 

2010 59.600 4 

2011 69.154 - 

2012 79.666 - 

2013 89.213 - 

2014 101.235 - 

2015 107.418 - 

2016 123.834 - 

Fonte:  IBGE – SIDRA (2010). 

 

A Tabela 8.8 mostra que a contribuição do estado para a formação do PIB do 

Centro-Oeste na média do período foi de 17,67% e a participação na economia brasileira 

foi de 1,62%. A Figura 8.17 apresenta a variação do PIB no MT entre os anos de 2005 e 

2016. 

 

TABELA 8.8 - PARTICIPAÇÃO DO PIB DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA REGIÃO CENTRO-OESTE E 
NO BRASIL. 

Anos C.O. (%) BRASIL (%) 

2004 19,09 1,71 

2005 18,26 1,58 

2006 15,09 1,27 
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Anos C.O. (%) BRASIL (%) 

2007 16,33 1,40 

2008 17,69 1,58 

2009 17,03 1,58 

2010 15,95 1,46 

2011 17,28 1,58 

2012 17,92 1,65 

2013 18,37 1,67 

2014 18,66 1,75 

2015 18,53 1,79 

2016 19,57 1,98 

Média 17,67 1,62 

Fonte: IBGE – SIDRA (2004-2016). 

 

FIGURA 8.15 - VARIAÇÃO DO PIB A PREÇOS CORRENTES DO ESTADO DO MATO GROSSO DE 2005 
A 2016. 

 
Fonte: SIDRA, IBGE (2019). 

 

8.4.4.3.2 Comércio Exterior 

 

O Estado de Mato Grosso tem nas exportações seu “drive”, o que se expressa na 

relevância do estado para a geração de superávits na Balança Comercial brasileira. Para 

que se tenha uma ideia da participação do estado em nível nacional, em maio de 2014, o 

agronegócio brasileiro foi responsável pela receita de US$ 9,65 bilhões, dos quais os cinco 

maiores exportadores geraram mais de 68%. Dentre os cinco estados estão: Mato Grosso, 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, em ordem decrescente 
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(SISCOMEX, 2014). De forma geral o estado do Mato Grosso é um dos principais 

expoentes brasileiros no que tange a suas contribuições para a geração de superávits da 

balança comercial, trata-se de um estado exportador, como pode ser verificado pelos dados 

da Tabela 8.9 e na Figura 8.16. Desde a crise mundial de 2007/2008, com o aumento da 

participação da China nas exportações brasileiras, e, por conseguinte, a ampliação do peso 

das commodities na pauta geral (PEREIRA, 2012), também foi ampliada a participação do 

estado do Mato Grosso, cuja economia exportadora está sustentada nesses produtos. As 

importações, por sua vez, além de menos expressivas, como já apontado, são 

fundamentalmente constituídas de produtos industrializados (MT,2012).  

 

TABELA 8.9 - DADOS DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DO MATO GROSSO DE 2000 A 2018 (US$ 
BILHÕES). 

ANOS EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

2000 1 0,1 0,9 

2001 1,4 0,1 1,3 

2002 1,8 0,2 1,6 

2003 2,2 0,3 1,9 

2004 3,1 0,4 2,7 

2005 4,2 0,4 3,7 

2006 4,3 0,4 3,9 

2007 5,1 0,8 4,4 

2008 7,8 1,3 6,5 

2009 8,4 0,8 7,6 

2010 8,5 1 7,5 

2011 11,1 1,6 9,5 

2012 14 1,6 12,4 

2013 16 1,7 14,3 

2014 15 1,8 13,2 

2015 13,05 1,33 11,72 

2016 12,59 1,18 11,41 

2017 14,73 1,4 13,33 

2018 16,43 11,9 14,87 

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior - ALICEWEB (2000-2018). 
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FIGURA 8.16 - DADOS DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DO MATO GROSSO DE 2000 A 2018 
(US$ BILHÕES). 

 

Fonte: Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior - ALICEWEB (2000-2018). 

 

As exportações do estado de Mato Grosso aumentaram significativamente desde o 

ano 2000, quando exportava 1 bilhão de dólares, passando em 2018 a exportar 16 bilhões 

de dólares. As importações também aumentaram (de 0,1 bilhões de dólares para 1,6 

bilhões de dólares), contudo a balança comercial se mostrou ainda mais favorável para o 

estado, em 14,9 bilhões de dólares no ano de 2018. 

 

8.4.4.3.3 Perfil da produção 

 

Foi analisado o perfil da produção econômica no estado de Mato Grosso, de acordo 

com os seus respectivos setores: Agropecuária, Indústria, Setor Público, Turismo. 

 

• Produção Agropecuária  

 

A análise da produção agropecuária engloba as atividades de extrativismo e 

silvicultura, agricultura (permanente e temporária), bem como a pecuária. 

O perfil produtivo do estado de Mato Grosso está fundamentalmente centrado na 

atividade agropecuária e representa 28% da participação do PIB do estado, tendo forte 

ênfase para os negócios voltados à exportação. O desenvolvimento da atividade 
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agropecuária promoveu a agroindustrialização, beneficiando também o setor de indústria, 

que foi de 2,22 bilhões de reais para 11,42 bilhões de reais. Em função do elevado grau de 

urbanização, característico do estado, o setor de serviços representa 54% do PIB do estado 

de Mato Grosso. 

 

• Extrativismo vegetal 

 

No Mato Grosso o item mais relevante é a madeira em tora, com produção de 

3.945.122 toneladas com 536.668,00 milhões de reais. O carvão vegetal também se mostra 

bastante importante comparado aos demais produtos. A mesorregião Norte Mato-

grossense é a região de maior relevância no extrativismo vegetal.  

 

• Produção Agrícola 

 

A produção agrícola de lavouras divide-se em lavoura permanente e lavoura 

temporária. A lavoura permanente é pouco diversificada. Em volume e em valor a maior 

representatividade está na produção de banana, produzindo 72.875 toneladas a 136,10 

milhões de reais em 2018. O extrativismo da borracha vem em seguida, com alta 

representatividade em volume e em valor (16.19 toneladas e 34,01 milhões de reais). 

Na lavoura temporária, em volume e em valor a soja lidera com produção de 

31.608.562 toneladas e arrecadação de 29,98 bilhões de reais, seguida do milho 

(26.172.540 toneladas) e cana-de-açúcar (20.433.828 toneladas). O algodão herbáceo (em 

caroço) também tem alta representatividade, com 8,07 bilhões de reais arrecadados. 

A cultura do arroz tem um papel particular, porque o Brasil é um dos principais 

consumidores mundiais do produto, tornando-a relacionada à segurança alimentar. O 

estado do Mato Grosso é um dos principais produtores nacionais. As regiões Norte, 

Nordeste e Sudoeste Mato-grossense são as responsáveis pela maior parte da produção 

no estado, contudo sofrem instabilidades produtivas. 

A importância crescente da soja e seus derivados para o mundo aumentam a 

demanda da produção brasileira, o que acarreta em um ritmo forte de crescimento e 

tendência permanentemente ascendente para o complexo soja no estado do Mato Grosso. 
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• Produção Pecuária 

 

No que se refere à produção pecuária, o estado do Mato Grosso é o maior produtor 

de cabeças de boi, com a produção de 30.199.598 cabeças, o que representa 14% do total 

nacional. O estado também tem participação significativa na produção de equinos, com 7% 

do total brasileiro, assim como a produção de galináceos e de suínos (IBGE. Pesquisa 

Pecuária Municipal, 2013).  

 

• Produção Industrial 

 

De forma geral, a indústria tem uma parcela relativamente pequena na participação 

no Valor Adicionado Bruto Total (VAB) no estado de Mato Grosso. Desde 2011 não cresce 

efetivamente, estagnando-se em torno de 11 bilhões de reais no VAB. A porcentagem de 

participação no estado caiu desde o mesmo ano, o que retrata a baixa capacidade industrial 

do estado (MATO GROSSO, 2012). Segundo o IBGE, no 1º trimestre de 2019 a indústria 

apresentou variação negativa de -6,7%.  

 

• Setor Público 

 

A economia mato-grossense possui expressividade em nível nacional relacionada 

à produção agropecuária, particularmente, à produção exportadora. Todavia, em função 

das isenções fiscais que incidem sobre os produtos voltados para exportação (ICMS, IPI, 

PIS, COFINS e ISS) ocorre um comprometimento ou descompasso entre o crescimento da 

geração de Valor Agregado e o aumento das arrecadações tributárias (MATO GROSSO, 

2012). 

A tributação no estado do Mato Grosso é inferior à média da região Centro-Oeste, 

em especial, a partir da segunda metade da década de 2000. Neste período observou-se o 

crescimento do peso das commodities na pauta de exportações brasileiras, produtos que 

contam com isenção fiscal, conforme apontado anteriormente. 

 

• Turismo 

 

Apesar da incipiência de dados sistematizados sobre o turismo na Bacia 

Hidrográfica do Alto Paraguai, observa-se que esta atividade já possui um relativo 
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dinamismo na região (SALVATI, 2004). Os municípios de Cáceres e Poconé no Mato 

Grosso, são as áreas aonde as atividades de turismo, notadamente aquelas ligadas ao 

turismo de pesca esportiva, prática predominante na região, ao ecoturismo e ao turismo 

rural, têm se intensificado nas últimas duas décadas (WWF; MMA, 2004).  

O município de Cáceres (MT), concentra a maior parte da infraestrutura de apoio 

ao turismo regional (serviços públicos, infraestrutura urbana, meios de transporte e 

acessos), e dos equipamentos e serviços que compõem a oferta turística da área de 

influência do estudo (hotéis, pousadas, barcos-hotéis, bares e restaurantes, espaços para 

eventos, agências de viagens e operadoras de turismo, transportadoras turísticas, etc.).  

Foram identificados 60 pontos turísticos no Mato Grosso (Quadro 8.2). Sendo que, 

a cidade de Cuiabá é onde ocorre a maior concentração de pontos turísticos (Figura 8.17). 

 

QUADRO 8.2 – LISTA DOS PONTOS TURÍSTICOS IDENTIFICADOS NO MATO GROSSO. 

 Ponto turístico Município 

1 Centro Histórico de Acorizal Acorizal 

2 Centro Histórico de Cáceres Cáceres 

3 Dolina Milagrosa Cáceres 

4 Cachoeira da Geladeira Chapada dos Guimarães 

5 Cachoeira do Marimbondo Chapada dos Guimarães 

6 Caverna Aroe Jari / Lagoa Azul Chapada dos Guimarães 

7 Antiga Casa da Rua Joaquim Murtinho Cuiabá 

8 Cachoeira da Mata Fria Cuiabá 

9 Cachoeirinha Cuiabá 

10 Casa Barão de Melgaço Cuiabá 

11 Casa Cuiabana Cuiabá 

12 Casa de Pedra Cuiabá 

13 Casa dos Frades Cuiabá 

14 Casarão de Nhô Nhô de Manduca Cuiabá 

15 Chafariz do Mundéu - Praça Bispo Dom José Cuiabá 

16 Conjunto Arquitetônico do Antigo Distrito D. Pedro II Cuiabá 

17 Fachada da Santa Casa de Misericórdia Cuiabá 

18 Fachada do 1º Batalhão da Polícia Militar Cuiabá 

19 Fachada do Cemitério da Piedade Cuiabá 

20 Grupo Escolar Senador Azeredo Cuiabá 

21 Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito Cuiabá 

22 Igreja Nossa Senhora da guia Praça Urbanizada-Distrito da Guia Cuiabá 

23 Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho - Praça do Seminário Cuiabá 

24 Liceu Cuiabano Cuiabá 

25 Mirante Alto do Céu Cuiabá 

26 Mirante Ninho das Águas Cuiabá 

27 Museu de Pré-História Casa Dom Aquino Cuiabá 
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 Ponto turístico Município 

28 Museu do Rio Cuiabá “Hyd Alfredo Scaff” Cuiabá 

29 Museu Histórico de Mato Grosso Cuiabá 

30 Palácio da Instrução Cuiabá 

31 Palácio da Justiça Cuiabá 

32 Ponte de Ferro – Coxipó Cuiabá 

33 Ponte de Ferro da Guia Cuiabá 

34 Portão do Inferno Cuiabá 

35 Secretaria Geral Cuiabá 

36 Seminário da Conceição Cuiabá 

37 SESC Arsenal Cuiabá 

38 Cachoeira Rabo de Galo Curvelândia 

39 Caverna do Jaboti Curvelândia 

40 Centro Histórico de Diamantino Diamantino 

41 Circuito Serra Calçada - Estrada do Rei Diamantino 

42 Balneário Thermas Cachoeira da Fumaça Jaciara 

43 Cachoeira da Mulata Jaciara 

44 Cachoeira do Canal Jaciara 

45 Caverna que Chora Jaciara 

46 Rio Tenente Amaral Jaciara 

47 Cachoeira da Prata Juscimeira 

48 Cachoeira Chuva de Prata Mirassol D'oeste 

49 Lagoa do Salobão Nobres 

50 Rio Salobra Nobres 

51 Relógio da Fonte Pública de Livramento Nossa Senhora do Livramento 

52 Centro Histórico de Poconé Poconé 

53 Posto de Telégrafos de Porto Esperidião Porto Esperidião 

54 Centro Histórico de Poxoréu Poxoréo 

55 Cais Rondonópolis 

56 Cidade de Pedra Rondonópolis 

57 Complexo Turístico Assentamento Carimã Rondonópolis 

58 Cadeia Pública Santo Antônio do Leverger 

59 Morro de Santo Antônio Santo Antônio do Leverger 

60 Usina de Itaicy Santo Antônio do Leverger 

Fonte: MATO GROSSO (2019). 
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FIGURA 8.17 – MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS EM MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.4.3.4 Comunidades tradicionais, Quilombolas e Terras Indígenas 

 

Conforme pode ser observado na Figura 8.18 a Bacia do rio Alto Paraguai, no 

Estado do Mato Grosso abriga 12 terras indígenas, duas comunidades Quilombolas e 12 

comunidades tradicionais. 

A maior parte das comunidades tradicionais de ocorrência na área de estudo estão 

localizadas na região de Cuiabá enquanto que, as terras indígenas se distribuem 

geralmente às margens dos principais rios da bacia. 
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FIGURA 8.18 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E 
QUILOMBOLAS IDENTIFICADAS NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI EM MATO GROSSO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.5 Empreendimentos em Operação e Planejados 

 

Por derradeiro, será apresentada uma caracterização da Área de Abrangência 

compreendendo os empreendimentos existentes e planejados. Para tanto, foram 

consideradas as atividades de maior incidência, bem como as responsáveis pelos impactos 

mais significativos para o meio ambiente. Portanto, para esta seção, serão caracterizadas 

as seguintes categorias de empreendimentos ou atividades: empreendimentos 

hidrelétricos, empreendimentos portuários, empreendimentos de mineração, 

empreendimentos agropecuários e a atividade de navegação. 

Neste contexto, foram considerados os cenários temporais A, B e C, conforme 

definidos para este capítulo, sendo que os empreendimentos em operação foram incluídos 

no cenário A, os empreendimentos em construção ou em estágio avançado para início de 

operação para o cenário B, e os empreendimentos planejados, em fase inicial de estudos 

ou de licenciamento, para o cenário C. 

Feitas estas considerações iniciais, foi realizada a caracterização espacial e 

temporal dos empreendimentos localizados na área de abrangência. 

 

8.4.5.1 Empreendimentos Hidrelétricos 

 

Os empreendimentos hidrelétricos representam uma atividade amplamente 

explorada na área de abrangência, sendo de fundamental importância para o 

abastecimento local e regional de energia elétrica. Para a sua caracterização espacial e 

temporal, foram considerados dados coletados da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). 

 

• Cenário A 

Para identificação do cenário A, foram considerados os seguintes empreendimentos 

hidrelétricos: Usinas Hidrelétricas (UHE), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), Central 

Geradora Hidrelétrica (CGH) que se encontram em operação na área de abrangência, 

conforme dados disponíveis da ANEEL. Assim, foram identificados 7 UHE, 26 PCHs e 18 

CGH em operação que são apresentadas na Quadro 8.3 e Figura 8.19. 
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QUADRO 8.3 – EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS EM OPERAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. 

Nome Município Rio Estágio 

Usinas Hidrelétricas - UHEs 

Itiquira (Casas de Forças I e II) Itiquira Rio Itiquira Operação 

Ponte de Pedra Itiquira Rio Correntes Operação 

Juba I Tangará da Serra Rio Juba Operação 

Manso Chapada dos Guimarães Rio Manso Operação 

Casca III Chapada dos Guimarães Rio da Casca Operação 

Juba II Tangará da Serra Rio Juba Operação 

Jauru Indiavaí Rio Jauru Operação 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs 

Água Brava Jaciara Rio Prata Operação 

Água Prata Jaciara Rio Prata Operação 

Alto Paraguai (Pedro 
Pedrossian) 

Alto Paraguai Rio Paraguai Operação 

Antônio Brennand (Antiga Alto 
Jauru) 

Araputanga Rio Jauru Operação 

Aquarius Itiquira Rio Correntes Operação 

Casca II Chapada dos Guimarães Rio Casca Operação 

Casca III Chapada dos Guimarães Rio da Casca Operação 

Diamante (Antiga Camargo 
Corrêa) 

Nortelândia Rio Santana Operação 

Engenheiro José Gelásio da 
Rocha 

Rondonópolis Ribeirão Ponte de Pedra Operação 

Figueirópolis Figueirópolis D'oeste Rio Jauru Operação 

Graça Brennand (Antiga Terra 
Santa) 

Barra do Bugres Rio Juba Operação 

Indiavaí Jauru Rio Jauru Operação 

Lajari Alto Taquari Rio Taquari Operação 

Ombreiras Araputanga Rio Jauru Operação 

Pampeana Barra do Bugres Rio Juba Operação 

Pequi Jaciara Rio Saia Branca Operação 

Poxoréo (José Fragelli) Poxoréo Rio Poxoréo Operação 

Rio do Sapo Tangará da Serra Ribeirão do Sapo Operação 

Rondonópolis Rondonópolis Ribeirão Ponte de Pedra Operação 

Salto Jauru Rio Jauru Operação 

Santa Gabriela Itiquira Rio Correntes Operação 

Santana I Nortelândia Rio Santana Operação 

São Lourenço (Antiga Zé 
Fernando) 

Juscimeira Rio São Lourenço Operação 

São Tadeu I Santo Antônio do Leverger Rio Aricá-Mirim Operação 

Senador Jonas Pinheiro (Caeté) Santo Antônio do Leverger Córrego Caeté Operação 

Sete Quedas Alta Juscimeira Córrego Ibo Operação 

Central Geradora Hidrelétrica - CGHs 

Cachoeira da Fumaça Jaciara Rio Tenente Amaral Operação 

Cambará Jaciara 
Córrego Tenente 
Amaral 

Operação 
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Nome Município Rio Estágio 

Embaúba Jaciara 
Córrego Tenente 
Amaral 

Operação 

Fazenda São José Rosário Oeste Ribeirão Triste Operação 

Glicério Rocha Nova Brasilândia Ribeirão Caiana Operação 

Glória Santo Antônio do Leverger Córrego Glória Operação 

Mestre Santo Antônio do Leverger Córrego Mestre Operação 

Michelin Itiquira Córrego Mangaba Operação 

Oeiras Chapada dos Guimarães Rio Roncador Operação 

Portal do Vale Chapada dos Guimarães Rio Roncador Operação 

Santa Cecília Santo Antônio do Leverger Córrego Mestre Operação 

SM-01 Itiquira Rio Novo Operação 

SM-06 Itiquira Rio Novo Operação 

Sucupira Jaciara Córrego Saia Branca Operação 

Sucuri Itiquira Sucuri Operação 

Sudamata Tangará da Serra Rio Formoso Operação 

Vale do Roncador Chapada dos Guimarães Rio Roncador Operação 

Velha Energia Barra do Bugres Rio Juba Operação 

Fonte: ANEEL (2019). 

  



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

161 

FIGURA 8.19 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO CENÁRIO A. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).   
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• Cenário B 

Para o Cenário B, foram considerados os empreendimentos hidrelétricos do Cenário 

A, somado àqueles com status de “construção não iniciada”, “construção”, “projeto básico 

aceito” e “construção com outorga”. Neste contexto, foram identificadas mais uma UHE e 

16 PCHs, conforme exposto no Quadro 8.4 e Figura 8.20. 

 

QUADRO 8.4 – EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS ADICIONAIS AO CENÁRIO B NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA. 

Nome Município Rio Estágio 

Usinas Hidrelétricas - UHEs 

Salto das Nuvens Tangará da Serra Construção não iniciada Construção não iniciada. 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs 

Água Branca Juscimeira Rio Prata Construção não iniciada 

Aricá-Mirim I Campo Verde Rio Aricá-Mirim PB Aceito 

Beleza Juscimeira Rio Aricá-Mirim Construção 

Caramujo Salto do Céu Córrego Caramujo Construção com Outorga 

Estivadinho 3 Reserva do Cabaçal Rio Jauru Construção com Outorga 

Itiquira III Santo Antônio do Leverger Rio Itiquira Construção com Outorga 

Juba IV Tangará da Serra Rio Juba Construção com Outorga 

Jubinha II Tangará da Serra Rio Jubinha Construção com Outorga 

Jubinha III Tangará da Serra Rio Jubinha Construção com Outorga 

Mantovilis Santo Antônio do Leverger Córrego Mutum Construção com Outorga 

Mutum Alto Taquari Rio Taquari PB Aceito 

Mutum I Santo Antônio do Leverger Córrego Mutum Construção não iniciada 

Orquídea Alto Araguaia Rio Ariranha PB Aceito 

Primavera Alto Araguaia Rio Ariranha PB Aceito 

São Tadeu II Santo Antônio do Leverger Rio Aricá-Mirim PB Aceito 

Violeta Alto Araguaia Rio Ariranha PB Aceito 

Fonte: ANEEL (2019). 
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FIGURA 8.20 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO CENÁRIO B. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Cenário C 

A construção do Cenário C levou em consideração os empreendimentos que já se 

estão em operação (Cenário A), os empreendimentos que se encontram em processo de 

construção (Cenário B), bem como somando àqueles que podem ser implantados a longo 

prazo, correspondendo àqueles que se encontram em estágio de DRI (Registro de Intenção 

à outorga de Autorização) e DRS (Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário 

Executivo (DRS) e Eixo Inventariado. Nestas categoria foram identificadas 49 Pequenas 

Centrais Hidrelétricas e 16 Centrais de Geradoras Hidrelétricas apresentadas na Quadro 

8.5 e Figura 8.21. 

 

QUADRO 8.5 – EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS ADICIONAIS AO CENÁRIO C NA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA. 

Nome Município Rio Estágio 

Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs 

Angatu I Jangada Rio Cuiabá DRS 

Angatu II Montante Rosário Oeste Rio Cuiabá DRS 

Aquárius II Itiquira Rio Correntes DRI 

Araras Porto Estrela Rio Jauquara DRS 

Bom Jesus Pedra Preta Rio Prata DRS 

Cabaçal 1 São José dos Quatro Marcos Rio Cabaçal DRS 

Cabaçal 3 Araputanga Rio Cabaçal DRS 

Cabaçal 4 Araputanga Rio Cabaçal DRS 

Cabaçal 5 Araputanga Rio Cabaçal DRS 

Cabaçal 6 Araputanga Rio Cabaçal DRS 

Colibri Santo Antônio do Leverger Córrego da Pratinha DRI 

Corredeira Barra do Bugres Rio Juba DRS 

Dália Alto Araguaia Rio Ariranha DRS 

Formoso I Tangará da Serra Rio Formoso DRS 

Formoso II Tangará da Serra Rio Formoso DRS 

Formoso III Tangará da Serra Rio Formoso DRS 

Guapira II Várzea Grande Rio Cuiabá DRI 

Hortência Alto Araguaia Rio Ariranha DRS 

Iratambé I Várzea Grande Rio Cuiabá DRS 

Iratambé II Acorizal Rio Cuiabá DRS 

Jaçanã Alta Arenápolis Rio São Francisco de Paula DRS 

Lírio Alto Araguaia Rio Ariranha DRS 

Paiaguás Tangará da Serra Rio Sepotuba DRS 

Pegoraro Tangará da Serra Córrego do Salto DRS 

Perudá Montante Rosário Oeste Rio Cuiabá DRS 

Rancho Grande Indiavaí Córrego do Sangue DRS 
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Nome Município Rio Estágio 

Salto Vermelho I Salto do Céu Rio Vermelho DRS 

Sepotuba Tangará da Serra Rio Sepotuba DRS 

Tapirapuã Barra do Bugres Rio Juba DRS 

Taquarizinho Alto Araguaia Rio Taquari DRS 

Usina Velha Barra do Bugres Rio Juba DRS 

Água Enterrada Itiquira Rio Correntes Eixo Inventariado 

Cabaçal 2 Rio Branco Rio Cabaçal Eixo Inventariado 

Girassol Alto Araguaia Rio Ariranha Eixo Inventariado 

João Basso Rondonópolis Ribeirão Ponte de Pedra Eixo Inventariado 

Lagoa Grande Tangará da Serra Do Sapo Eixo Inventariado 

Mangaba Jaciara Córrego Amaral Eixo Inventariado 

Medianeira Santo Afonso Rio Maracanã Eixo Inventariado 

Ponte Estreita Tangará da Serra Do Sapo Eixo Inventariado 

Progresso Indiavaí Córrego do Sangue Eixo Inventariado 

Sábio de Mello Tangará da Serra Rio Formoso Eixo Inventariado 

Saíra Arenápolis Rio São Francisco de Paula Eixo Inventariado 

Salto Cacau Salto do Céu Rio Vermelho Eixo Inventariado 

Salto Maciel Tangará da Serra Rio Sepotuba Eixo Inventariado 

Santa Paula Itiquira Rio Correntes Eixo Inventariado 

Santiago Guiratinga Rio Prata Eixo Inventariado 

Santo Antônio Santo Antônio do Leverger Córrego Aguaçu Eixo Inventariado 

Sucuriú Tangará da Serra Do Sapo Eixo Inventariado 

Trairão 3 Barra do Bugres Rio Jauru Eixo Inventariado 

Central Geradora Hidrelétrica - CGHs 

Alagados 3 Reserva do Cabaçal Rio Jauru Eixo Inventariado 

Antonio Itiquira Ribeirão Comprido Eixo Inventariado 

Areia Branca 3 Tangará da Serra Rio Jauru Eixo Inventariado 

Buriti Jaciara Córrego Saia Branca Eixo Inventariado 

Ipê Jaciara Córrego Amaral Eixo Inventariado 

Jatobá Jaciara Córrego Saia Branca Eixo Inventariado 

Queimado 5 Santo Antônio do Leverger Córrego das Antas Eixo Inventariado 

Rancho Queimado 2 Santo Antônio do Leverger Córrego Rancho Queimado Eixo Inventariado 

Rancho Queimado 3 Santo Antônio do Leverger Córrego Rancho Queimado Eixo Inventariado 

Rancho Queimado 4 Santo Antônio do Leverger Córrego Rancho Queimado Eixo Inventariado 

Salto Caramujo Salto do Céu Rio Vermelho Eixo Inventariado 

Salto do Céu Salto do Céu Rio Vermelho Eixo Inventariado 

Santana 2 Nortelândia Rio Santana Eixo Inventariado 

São Bento Itiquira Ribeirão Comprido Eixo Inventariado 

São Domingos Itiquira Ribeirão Comprido Eixo Inventariado 

São Paulo Itiquira Ribeirão Comprido Eixo Inventariado 

Fonte: ANEEL, 2019. 
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FIGURA 8.21 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO CENÁRIO C. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.5.2 Empreendimentos Portuários 

 

Os empreendimentos portuários possuem participação significativa na matriz de 

transporte dos demais países signatários, ao longo da Hidrovia do Rio Paraguai, no entanto, 

esta atividade ainda é pouco explorada no trecho brasileiro da Hidrovia, sobretudo nas 

regiões próximas a nascente do Rio Paraguai. Com a realização do Estudo de Viabilidade 

Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) do Rio Paraguai, foram elaboradas diretrizes 

para a realização de obras de dragagem a partir da região central de Cáceres, com o intuito 

de se viabilizar a navegação ao longo de todo o ano, tornando a hidrovia atrativa para o 

escoamento de cargas, consequentemente para os empreendimentos portuários na região. 

Atualmente nenhum empreendimento portuário encontra-se em operação na Bacia 

do Alto Rio Paraguai, no Mato Grosso, o que significa que inexistem quaisquer dados a 

serem computados para o cenário A. Assim, para construção do Cenário B, foram 

considerados o futuro Terminal Portuário Paratudal e o Terminal Portuário de Barranco 

Vermelho que encontram-se fase de licenciamento ambiental e o Porto de Cáceres, que 

está desativado há mais de dez anos e pode em um futuro próximo, ser reativado, conforme 

a Figura 8.22. 

  



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

168 

FIGURA 8.22 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PORTUÁRIOS PARA OS 

CENÁRIOS B. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Diante desta possibilidade de os empreendimentos portuários citados estarem em 

funcionamento em um horizonte de 10 anos, foi incorporado, ainda, a possibilidade de se 

implantar um quarto porto na região, no empreendimento rural de Santo Antônio das 

Lendas. Todavia, por se tratar de uma possibilidade de longo prazo, este somente foi 

considerado para o Cenário C, conforme Figura 8.23. 
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FIGURA 8.23 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PORTUÁRIOS PARA OS 

CENÁRIOS C. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

8.4.5.3 Empreendimento de Mineração 
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As atividades minerarias identificadas na Bacia do Alto Rio Paraguai no Mato Grosso, 

a partir da base de dados da Agência Nacional de Mineração são: água mineral, areia, 

arenito, argila, basalto, calcário, cascalho, caulim, chumbo, cobre, diamante, filito, fosfato, 

manganês, mármore, ouro, níquel e terras raras (ANM, 2019). Para a composição da 

caracterização espacial e temporal, foram considerados os dados coletados disponíveis no 

Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE). 

 

• Cenário A 

Para o Cenário A foram consideradas apenas as áreas com concessão de lavra, 

licenciamento, lavra garimpeira e registro de extração, localizadas na área de abrangência, 

totalizando uma área de 849,20 km2, apresentada na Figura 8.24. 
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FIGURA 8.24 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO PARA O 

CENÁRIO A. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

• Cenário B 
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Para compor o Cenário B, foram acrescentadas as áreas que se encontram em fase 

de disponibilidade, requerimento de lavra, requerimento de lavra garimpeira, requerimento 

de licenciamento e requerimento de registro de extração. Assim, as áreas consideradas 

como potenciais para a atividade de mineração, em um horizonte de 10 anos, totalizam 

5.579,63 km2, conforme apresentado na Figura 8.25. 
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FIGURA 8.25 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO PARA O 

CENÁRIO B. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

• Cenário C 
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A composição do Cenário C, considerou as áreas dos Cenários A e B somado as 

áreas que se encontram em fase autorização de pesquisa. Essas áreas representam 

14.225,26 km2 que podem, a longo prazo, serem utilizadas para exploração minerária e se 

esta previsão se confirmar, o total de área destinada para a área de abrangência será de 

19.804, 89 km2, conforme se observa da Figura 8.26. 
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FIGURA 8.26 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO PARA O 

CENÁRIO C. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.5.4 Atividade Agropecuária 

 

A atividade agropecuária possui um elevado grau de significância no cenário 

econômico do estado de Mato Grosso, sobretudo quando se constata o seu posicionamento 

privilegiado no que diz respeito aos seus dados de exportação de produtos agrícolas, 

conforme prospectado na caracterização do meio socioeconômico deste capítulo. 

Para a construção da caracterização especial e temporal da atividade agropecuária, 

foram considerados os dados históricos de expansão da fronteira agrícola, disponíveis do 

banco de dados da mapbiomas, sobre as quais foi construída uma linha de tendência 

histórica, a fim de se estimar as áreas destinadas a agropecuária para os cenários B e C. 

Neste sentido, foram consolidados dados quinquenais, a partir de 1985, do 

percentual da área de abrangência destinadas à agropecuária, a fim de se obter um perfil 

histórico para se traçar uma linha de tendência. Estes dados são expressos na Tabela 8.10. 

 

TABELA 8.10 –DADOS HISTÓRICOS DA EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA. 

Ano Total (ha) 
Área de 

Agropecuária (ha) 
Percentual da Área de Agropecuária 

em relação a Área de Abrangência (%) 

1985 17.411.953,23 2.088.230,67 11,99 

1990 17.411.953,23 3.034.138,95 17,43 

1995 17.411.953,23 3.948.615,36 22,68 

2000 17.411.953,23 4.877.241,30 28,01 

2005 17.411.953,23 5.428.279,35 31,18 

2010 17.411.953,23 5.432.517,63 31,20 

2015 17.411.953,23 5.653.945,08 32,47 

Fonte: ITTI (2019)  adaptado de Mapbiomas. 

 

A partir destes dados, foi construído um gráfico, sobre o qual foi elaborada uma 

linha de tendência, em função logarítmica, conforme demonstrado na Figura 8.27. 

  



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

178 

FIGURA 8.27 – GRÁFICO DE EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA, COM LINHA DE TENDÊNCIA EM 

FUNÇÃO LOGARÍTMICA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

A partir desta linha de tendência, obteve-se uma equação, que possibilitou estimar 

o percentual da área de abrangência destinada a agropecuária, conforme a equação a 

seguir apresentada: 

 

𝑦 = 8,842 ∗ ln(0,2𝑥 − 396) + 17,465 

 

Onde: 

𝑦 = percentual da área de abrangência utilizada para atividades agropecuárias, 

dada em pontos percentuais; 

𝑥 = ano de referência. 

 

Com esta estimativa, foi possível elaborar cenários futuros da atividade 

agropecuária para este estudo. Para o cenário A, utilizou-se dos dados identificados 

segundo o mapeamento do uso do solo, apresentado na Figura 8.7. Em relação aos 

cenários futuros, a expansão da fronteira agropecuária ocorreu uniformemente distribuída 

nas adjacências das áreas identificadas para o cenário A, evitando a sobreposição junto a 

unidades de conservação, comunidades tradicionais, as áreas de preservação permanente, 
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os corpos hídricos e o perímetro urbano de cidades, por não ser possível a execução de 

atividades agrícolas nestas localidades. 

Desta forma, para o Cenário B, foi utilizado como ano de referência o ano de 2027, 

obtendo, assim, um percentual da área de agropecuária em relação a área de abrangência 

de 37,27%, distribuídas conforme a Figura 8.28. 
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FIGURA 8.28 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIAS PARA O CENÁRIO B. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Já para o cenário C, foi utilizado como ano de referência o ano de 2042, obtendo, 

assim, um percentual de área de agropecuária em relação a área de abrangência de 

39,73%, distribuídas conforme a Figura 8.29. 
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FIGURA 8.29 – MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIAS PARA O CENÁRIO C. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.4.5.5 Atividade de Navegação 

 

A atividade de navegação é outra categoria de empreendimento a ser considerada 

nesta caracterização. Sua espacialização estará adstrita ao tramo navegável do Rio 

Paraguai, segundo determinado no EVTEA do Rio Paraguai, onde são realizadas as 

operações de dragagem da via, conforme determinado estudo. Esta região, portanto, é 

apresenta na Figura 8.30. 
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FIGURA 8.30 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Para a caracterização temporal, foi considerado a capacidade prevista para cada 

um dos empreendimentos portuários prospectados na subseção anterior. Neste sentido, no 

cenário A, como nenhum empreendimento encontra-se em operação, a atividade de 

navegação fica limitada a excursões turísticas esporádicas, sendo, portanto, classificada 

como incipiente.  

Para o cenário B, já se compreende que todos os empreendimentos estarão em 

operação. Para o Terminal Portuário Paratudal, será considerada a movimentação de 

embarcações correspondente a Fase B do empreendimento, no ano de 2023, a qual indica 

uma movimentação total de 2.650.000 toneladas, considerando carga de origem. Esta 

opção se justifica por esta fase representar, de forma mais efetiva, o nível de tráfego que 

este terminal operará, considerando que o ano de 2023 coincide com a mediana do 

intervalo de 2018 a 2027.  

Para o Terminal Portuário de Barranco Vermelho, serão considerados os dados 

coletados do Ofício nº 05/2018, constante do Processo nº 50300.007934/2018-01, onde é 

indicado que este terminal operará com uma capacidade de movimentação prevista de 

46.000 t/mês, totalizando 552.000 toneladas ao ano, considerando carga de origem. 

Para o Terminal Portuário de Cáceres, será considerada a sua operação nos 

mesmos níveis de quando foi desativada, ou seja, 100.000 toneladas ao ano, considerando 

carga de origem. 

Analisando o cenário C, as capacidades tanto do Terminal Portuário de Barranco 

Vermelho quanto do Terminal Portuário de Cáceres se manterão nos mesmos valores do 

cenário B, uma vez que não foi identificada qualquer previsão de incremento de carga após 

o início de sua operação. O Terminal Portuário Paratudal, de outro lado, prevê que a sua 

movimentação anual alcançará 5.250.000 toneladas ao ano, considerando somente carga 

de origem, para o ano de 2025. Como o cenário C se inicia no ano de 2028, o TPP estará 

operando nesta capacidade máxima, sendo, portanto, considerada para a previsão deste 

cenário na atividade de navegação. 

Para esta simulação, não foi considerada uma potencial demanda advinda do Porto 

de Santo Antônio das Lendas, na medida em que sua inclusão se daria somente no cenário 

de longo prazo, e que inexistem estudos hodiernos que delimitem a demanda potencial que 

este porto poderia representar para a Hidrovia. 

Em relação ao dimensionamento de comboios, foi considerado o conjunto dos 

estudos realizados no Plano Hidroviário Estratégico (PHE), o qual determinou que, para o 

Rio Paraguai, no trecho entre Cáceres e Corumbá, o comboio-tipo adequado seria 3x2, 
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considerando comboio formado por barcaças auto propelidas (PHE, 2013), bem como o 

estudo realizado pelo IPT, em 2017, o qual dimensionou comboios específicos 

considerando as características naturais da via navegável, no trecho compreendido entre o 

Terminal Portuário Paratudal e Porto Esperança, no município de Corumbá. Além disso, 

será considerado que, para cada barcaça, sua capacidade de movimentação será de 1.600 

toneladas. 

Portanto, para este estudo, será considerado uma compatibilização entre estes 

estudos, compreendendo a área definida entre Porto de Cáceres (km 2.183) e a divisa com 

o Estado de Mato Grosso do Sul (km 1.739), com a subdivisão dos comboios para os 

seguintes trechos: 

• Trecho 1: entre Porto de Cáceres (km 2183) e Terminal Portuário Paratudal (km 

2060), um comboio 3x2, conforme determinado pelo estudo do PHE, com 

capacidade de 9.600 toneladas;  

• Trecho 2: entre o Terminal Portuário Paratudal (km 2060) e Porto Conceição (km 

1934), um comboio 3x1, conforme determinado pelo estudo do IPT, com capacidade 

de 4.800 toneladas; 

• Trecho 3: entre o Porto Conceição (km 1934) e Ponta do Morro (km 1780), um 

comboio 3x2, conforme determinado pelo estudo do IPT, com capacidade de 9.600 

toneladas;  

• Trecho 4: entre Ponta do Morro (km 1780) e a divisa com o estado de Mato Grosso 

do Sul (km 1739), um comboio 3x4, conforme determinado pelo estudo do IPT, com 

capacidade de 19.200 toneladas; 

 

O número de viagens consideradas compreenderá a necessidade de escoamento 

da carga de origem de cada instalação portuária, bem como o retorno do comboio. Portanto, 

é correto afirmar que o número de viagens será numericamente equivalente ao dobro de 

comboios necessários para o escoamento das cargas de origem. Para a consideração do 

número de comboios necessários, será considerado 

Por fim, será indicado a intensidade média de comboios transitando pelo rio, o qual 

será correspondente ao número de viagens divido por 360 dias ao ano. 

Neste contexto, a caracterização temporal da atividade de navegação é 

apresentada na Tabela 8.11. 
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TABELA 8.11 – PROGNÓSTICOS DA ATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO NOS CENÁRIOS FUTUROS. 

 Cenário A Cenário B Cenário C 

Quantidade de 
toneladas a serem 
escoadas, por ano 

Inexistente 3.302.000 5.902.000 

Número de comboios 
necessários para este 
escoamento, por ano 

Incipiente 

Trecho 1: 344 
Trecho 2: 688 
Trecho 3: 344 
Trecho 4: 172 

Trecho 1: 615 
Trecho 2: 1230 
Trecho 3: 615 
Trecho 4: 308 

Número de viagens a 
serem realizadas, ao 
ano 

Incipiente 

Trecho 1: 688 
Trecho 2: 1376 
Trecho 3: 688 
Trecho 4: 344 

Trecho 1: 1230 
Trecho 2: 2460 
Trecho 3: 1230 
Trecho 4: 616 

Média de comboios 
transitando pela 
Hidrovia, por dia. 

Incipiente 

Trecho 1: 1 
Trecho 2: 2 
Trecho 3: 1 
Trecho 4: 1 

Trecho 1: 3 
Trecho 2: 7 
Trecho 3: 3 
Trecho 4: 2 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

Com a caracterização da área de abrangência encerrada, procede-se, agora, para 

a Análise Ambiental Distribuída. 

 

8.5 AVALIAÇÃO AMBIENTAL DISTRIBUÍDA 

 

A Avaliação Ambiental Distribuída (AAD) é caracterizada pela análise dos impactos 

que ocorrem no espaço, considerando empreendimentos de características semelhantes 

existentes na área de abrangência (TUCCI; MENDES, 2006). Esta etapa precede a 

Avaliação Ambiental Integrada (AAI), onde serão efetivamente implementados os 

resultados das análises desenvolvidas no âmbito da AAD, através da associação de 

impactos cumulativos e sinérgicos de diferentes empreendimentos.  

Para tanto, será utilizada a metodologia proposta por Tucci e Mendes (2006), a qual 

consiste das seguintes etapas: 

(i) Subdivisão da área de estudo: trata-se a subdivisão da área de abrangência 

definida em subáreas, considerando empreendimentos com características 

semelhantes, bem como os aspectos atinentes aos ecossistemas terrestres 

e aquáticos e os referentes ao meio socioeconômico. O objetivo desta 

subdivisão é obter um conhecimento mais detalhado dos efeitos dos 

empreendimentos sobre as características identificadas na subseção 

anterior; 

(ii) Seleção dos Indicadores: a partir da subdivisão realizada, deverão ser 

identificados os indicadores ambientais que permitam quantificar e qualificar 
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os efeitos das pressões que estes grupos de empreendimentos realizam 

sobre os aspectos ambientais. Os indicadores ambientais deverão ser 

capazes de captar os impactos ambientais destes empreendimentos de 

forma geral, bem como os possíveis efeitos cumulativos e sinérgicos. Alguns 

efeitos que estes indicadores poderão analisar são: áreas degradadas, 

modificação de regime hídrico, alteração do ambiente fluvial, perda de 

habitats específicos, fragmentação de ambientes, dentre outros. 

(iii) Avaliação dos Indicadores: nesta etapa, os indicadores selecionados 

deverão ser avaliados, considerando uma quantificação e qualificação no 

espaço (área de abrangência), bem como no tempo (cenários temporais); 

(iv) Hierarquização dos Indicadores e mapeamento das áreas frágeis: a partir da 

avaliação dos indicadores, estes deverão ser hierarquizados. Esta análise 

deve contemplar a relevância de cada indicador, considerando as 

peculiaridades das subáreas delimitadas. A partir desta hierarquização, será 

elaborado um mapa relativo a cada subdivisão, com o apontamento das 

áreas mais críticas e frágeis; 

(v) Identificação dos potenciais efeitos sinérgicos e cumulativos: trata-se da 

última etapa da metodologia de Avaliação Ambiental Distribuída, a qual 

fornecerá os subsídios para a Análise Ambiental Integrada. Nesta etapa, 

serão avaliados os efeitos locais identificados que podem apresentar 

sinergia e cumulatividade ao longo das subdivisões. Para tanto, devem ser 

obtidos os impactos locais de cada subdivisão devidamente hierarquizados 

pela sua importância, os quais deverão ser analisados de forma integrada 

considerando uma sequência especial e temporal. 

 

Feitas estas considerações iniciais atinentes a metodologia a ser aplicada nesta 

Análise Ambiental Distribuída, passemos a sua plena execução. 

 

8.5.1 Subdivisão da Área de Estudo 

 

Conforme definido anteriormente, a Área de Abrangência definida para este 

capítulo compreende a Bacia do Alto Paraguai localizado no Estado de Mato Grosso. Para 

realizar a sua subdivisão para a aplicação da Avaliação Ambiental Distribuída, foram 

considerados, em especial, o mapeamento do uso do solo (Figura 8.7), o mapeamento de 
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empreendimentos hidrelétricos (Figura 8.21), o mapeamento de atividades de mineração 

(Figura 8.26) e o mapeamento das atividades de navegação e de empreendimentos 

portuários (Figura 8.30).  

Na etapa de caracterização, foram prospectados os empreendimentos análogos, 

distribuídos especialmente na área de abrangência, bem como temporalmente, segundo os 

cenários definidos para este estudo. A partir das prospecções considerando a distribuição 

especial no cenário C, foram definidas subáreas que possuam empreendimentos com 

características semelhantes, cuja subdivisão encontra-se abordada em seguida: 

 

• Subárea 1 – Empreendimentos Hidrelétricos 

A subárea 1 foi definida a partir da localização dos empreendimentos hidrelétricos 

na Bacia do Alto Rio Paraguai no Mato Grosso (ANEEL, 2019), que foram elencados na 

construção do Cenário C para a caracterização espacial e temporal dos empreendimentos 

hidrelétricos. Foi considerado um raio de 30 km e o trecho a montante dos rios, onde se 

localizam os empreendimentos em operação e planejados, como as áreas impactadas em 

virtude da implantação desta categoria de empreendimentos. Neste contexto, a subárea 1 

foi definida conforme exposto na Figura 8.31. 
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FIGURA 8.31 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA SUBÁREA 1. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 2 – Empreendimentos Portuários 

Os empreendimentos portuários considerados na definição da subárea 2 são 

aqueles que podem entrar em fase de operação a médio prazo na Bacia do Alto Rio 

Paraguai no Estado de Mato Grosso. Destes, o Terminal Portuário Paratudal e Terminal 

Portuário Barranco Vermelho encontram-se em fase de licenciamento, enquanto que o 

Terminal Portuário de Cáceres está desativado há dez anos (AHIPAR, 2019). Outro 

empreendimento considerado foi um possível Terminal Portuário a ser instalado em Santo 

Antônio das Lendas. 

Assim, a subárea 2 é composta pela localização dos referidos terminais portuários, 

adicionando-se um buffer de 10 km de raio, o qual foi considerado como uma área de 

potenciais impactos relacionados com a implantação destes empreendimentos. Sua 

representação encontra-se na Figura 8.32.  
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FIGURA 8.32 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA SUBÁREA 2. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 3 – Empreendimentos de Mineração 

A subárea 3 é composta pelas áreas destinadas às atividades de mineração na 

Bacia do Alto Rio Paraguai, no Mato Grosso, conforme dados disponíveis no Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) da Agência Nacional de Mineração 

(ANM), considerando àquelas que encontram-se em estágio de requerimento de registro 

de extração, de requerimento de pesquisa, de requerimento de licenciamento, de 

requerimento de lavra, de registro de extração, de licenciamento, de lavra garimpeira, em 

disponibilidade, com concessão de lavra e com autorização de pesquisa, conforme Figura 

8.33. 
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FIGURA 8.33 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA SUBÁREA 3. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 4 – Atividades Agropecuárias 

Para esta subárea, foi considerada a expansão da fronteira agropecuária 

prospectada para o ano de 2042, correspondente ao cenário C da subseção de 

caracterização das atividades agropecuárias. Importante salientar que esta expansão 

ocorreu uniformemente nas adjacências das áreas já exploradas para atividades 

agropecuárias, sem sobrepor a áreas de unidades de conservação, comunidades 

tradicionais, áreas de preservação permanente, corpos hídricos e perímetro urbano. Sua 

delimitação encontra-se na Figura 8.34. 
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FIGURA 8.34 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA SUBÁREA 4. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 5 – Atividades de Navegação 

A subárea definida para o desenvolvimento da atividade de navegação na Bacia do 

Alto Rio Paraguai no Mato Grosso, considerou o trecho a jusante do Rio Paraguai, a partir 

da localização do porto de Cáceres, devido às condições de navegabilidade que, segundo 

o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Hidrovia do Rio Paraguai 

(EVTEA) o trecho a montante apresenta restrições para a navegação. (UFPR/ITTI, 2017), 

bem como este mesmo estudo forneceu as diretrizes técnicas para a viabilização da 

navegação, a jusante, durante todo o ano, com a realização das respectivas obras de 

dragagem de manutenção. A definição desta subárea encontra-se consignada na Figura 

8.35. 
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FIGURA 8.35 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA SUBÁREA 5. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.5.2 Seleção dos Indicadores Ambientais 

 

A partir das subáreas determinadas, objetivou-se identificar quais indicadores 

ambientais representam os impactos que esses empreendimentos podem acarretar no 

ambiente natural da área de estudo. Esta etapa limita-se somente em realizar esta seleção 

prévia dos indicadores, considerando sua aderência com as características de cada 

subárea, os quais serão avaliados na etapa seguinte. 

Para esta seleção, foi utilizada a metodologia sugerida por Tucci e Mendes (2006), 

sendo que foram prospectados os seguintes indicadores ambientais, selecionados para 

cada subárea determinada, conforme apresentado no Quadro 8.6 ao Quadro 8.10. 

 

• Subárea 1: Empreendimentos Hidrelétricos 

 

QUADRO 8.6 – INDICADORES AMBIENTAIS SELECIONADOS PARA A SUBÁREA 1. 

Dimensão Físico-Biótica Dimensão Socioeconômica 

Interferência em 
Aspectos 
Físicos 

Interferência em 
Ecossistemas 

Terrestres 

Interferência em 
Ecossistemas 

Aquáticos 

Organização 
do Território 

Interferência 
em Atividades 
Econômicas 

Pressão sobre 
Condições de 

Vida 

- Índices climáticos; 
- Índice sismográfico; 
- Percentual de cobertura vegetal; 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e 
florística; 
- Vazão; 
- Índice de qualidade de água (IQA); 
- Índice de transporte de sedimentos. 

- Mapeamento do uso do solo; 
- Variação no valor venal por m²; 
- Índices demográficos; 
- Disponibilidade de recursos minerais; 
- Índices de atividade pesqueira; 
- Índices de geração de riquezas; 
- Índices de serviços de saúde. 

Fonte: ITTI (2019), baseado em TUCCI e MENDES (2006). 
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• Subárea 2: Empreendimentos Portuários 

 

QUADRO 8.7 – INDICADORES AMBIENTAIS SELECIONADOS PARA A SUBÁREA 2. 

Dimensão Físico-Biótica Dimensão Socioeconômica 

Interferência em 
Aspectos 
Físicos 

Interferência em 
Ecossistemas 

Terrestres 

Interferência em 
Ecossistemas 

Aquáticos 

Organização 
do Território 

Interferência 
em Atividades 
Econômicas 

Pressão sobre 
Condições de 

Vida 

- Percentual de cobertura vegetal; 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e 
florística; 
- Índice de qualidade de água (IQA); 
- Índice de transporte de sedimentos. 

- Mapeamento do uso do solo; 
- Variação no valor venal por m²; 
- Índices demográficos; 
- Disponibilidade de recursos minerais; 
- Índices agropecuários; 
- Índices de atividade pesqueira; 
- Índices de geração de riquezas; 
- Índices estatísticos do turismo; 
- Índices de serviços de saúde. 

Fonte: ITTI (2019), baseado em TUCCI e MENDES (2006). 

• Subárea 3: Empreendimentos de Mineração. 

 

QUADRO 8.8 – INDICADORES AMBIENTAIS SELECIONADOS PARA A SUBÁREA 3. 

Dimensão Físico-Biótica Dimensão Socioeconômica 

Interferência em 
Aspectos 
Físicos 

Interferência 
em 

Ecossistemas 
Terrestres 

Interferência em 
Ecossistemas 

Aquáticos 

Organização do 
Território 

Interferência 
em Atividades 
Econômicas 

Pressão sobre 
Condições de 

Vida 

- Índice sismográfico; 
- Percentual de cobertura vegetal; 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e 
florística; 
- Índice de qualidade ambiental relativo aos atributos 
microbiológicos (IQAMi); 
- Índice de qualidade de água (IQA); 
- Índice de geoacumulação 
- Índice de transporte de sedimentos. 

- Mapeamento do uso do solo; 
- Variação no valor venal por m²; 
- Disponibilidade de recursos minerais; 
- Índices agropecuários; 
- Índices de geração de riquezas; 
- Índices estatísticos do turismo; 
- Índices de serviços de saúde. 

Fonte: ITTI (2019), baseado em TUCCI e MENDES (2006). 
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• Subárea 4: Atividades de Agropecuária 

 

QUADRO 8.9 – INDICADORES AMBIENTAIS SELECIONADOS PARA A SUBÁREA 4. 

Dimensão Físico-Biótica Dimensão Socioeconômica 

Interferência em 
Aspectos 
Físicos 

Interferência 
em 

Ecossistemas 
Terrestres 

Interferência em 
Ecossistemas 

Aquáticos 

Organização do 
Território 

Interferência 
em Atividades 
Econômicas 

Pressão sobre 
Condições de 

Vida 

- Índices climáticos; 
- Percentual de cobertura vegetal; 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e 
florística; 
- Índice de qualidade ambiental relativo aos atributos 
microbiológicos (IQAMi); 
- Índice de qualidade de água (IQA); 
- Índice de geoacumulação. 

- Mapeamento do uso do solo; 
- Variação no valor venal por m²; 
- Índices agropecuários; 
- Índices de geração de riquezas; 
- Índices de serviços de saúde. 

Fonte: ITTI (2019), baseado em TUCCI e MENDES (2006). 

 

• Subárea 5: Atividades de Navegação 

 

QUADRO 8.10 – INDICADORES AMBIENTAIS SELECIONADOS PARA A SUBÁREA 5. 

Dimensão Físico-Biótica Dimensão Socioeconômica 

Interferência em Ecossistemas Aquáticos 
Organização do 

Território 

Interferência 
em Atividades 
Econômicas 

Pressão sobre 
Condições de 

Vida 

- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e 
florística; 
- Índice de qualidade de água (IQA); 
- Índice de transporte de sedimentos. 

- Variação no valor venal por m²; 
- Índices de atividade pesqueira; 
- Índices de geração de riquezas. 

Fonte: ITTI (2019) baseado em TUCCI e MENDES (2006). 

Realizada esta seleção de indicadores, passa-se a etapa subsequente, de 

avaliação dos indicadores. 

 

8.5.3 Avaliação dos Indicadores 

 

Com a seleção destes indicadores, será procedida a etapa de avaliação dos 

indicadores, considerando as particularidades de cada subárea determinada, verificando os 

impactos que poderão ocorrer no meio ambiente, considerando os dados colacionados na 

subseção de caracterização. Neste sentido, cada indicador será avaliado, qualitativamente, 

em relação as subáreas determinadas.  

Importante salientar que esta avaliação não objetiva exaurir todos os impactos 

ambientais de potencial ocorrência em cada grupo de empreendimentos, mas apenas e tão 
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somente analisar àqueles com maior relevância, considerando seus efeitos cumulativos e 

sinérgicos, o qual configura o objetivo central dos estudos realizados neste capítulo. 

Foram identificados, entre todas as subáreas, 17 indicadores ambientais, os quais 

são explicados, qualificados considerado a área de impacto potencial, bem como os seus 

efeitos ao longo do tempo, e categorizados como baixo, médio e alto grau de relevância. 

 

• Índices climáticos: sua aplicação tem como finalidade mensurar as possíveis 

alterações microclimáticas que podem ocorrer em virtude da implantação e operação 

de empreendimentos diversos. Portanto, a influência deste indicador compreende 

toda a área de influência de determinados empreendimentos, tendo uma relevância 

espacial alta, bem como seus efeitos se dilatam ao longo dos anos, o que implica 

numa relevância temporal igualmente alta. 

 

• Percentual de cobertura vegetal: sua aplicação tem como finalidade mensurar as 

áreas degradadas em virtude da implantação do empreendimento, bem como a 

interferência em áreas de interesse ecológico e a própria alteração da cobertura 

vegetal. Neste contexto, importante salientar que a supressão de vegetação 

compreende grande parte da área de implantação de empreendimentos tendo, 

portanto, uma relevância espacial alta. Todavia, após a implantação, supressões de 

vegetação posteriores ocorrerão em menor magnitude ao longo dos anos de 

operação, tendo, portanto, uma relevância baixa. 

 

• Índices sismográficos: sua aplicação tem como finalidade mensurar as variações 

sísmicas decorrentes das atividades de implantação de operação de 

empreendimentos. Os efeitos destes pequenos abalos sísmicos são percebidos, de 

forma geral, em regiões limitadas, muito próximas ao local do empreendimento, 

tendo, portanto, uma relevância espacial baixa. Num mesmo sentido, seus efeitos 

são percebidos de imediato, inexistindo a sua dilatação no tempo, tendo, também 

uma relevância temporal baixa. 

 

• Índice de qualidade ambiental do solo relativo aos atributos microbiológicos 

(IQAMi): sua aplicação objetiva avaliar alterações na qualidade do solo, uma vez 

que microrganismos são os mais numerosos da fração biológica neste ambiente, e 

estão sujeitos a alterações em sua abundância e nas relações metabólicas em 
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função de mudanças ambientais, com o aporte de poluentes. Sua relevância espacial 

é, em geral, alta, para os empreendimentos que acarretam em impactos relativos à 

qualidade ambiental do solo. Em relação ao aspecto temporal sua relevância é 

igualmente alta, uma vez que os efeitos decorrentes das alterações de qualidade do 

solo persistem ao longo dos anos. 

 

• Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística: trata-se de um 

aglomerado de quatro métricas ecológicas que se prestam ao mesmo objetivo de 

avaliação da estrutura e composição das comunidades biológicas, sendo eles: índice 

de riqueza de espécies; índice de diversidade; índice de equitabilidade; índice de 

dominância. O índice de riqueza tem por objetivo estimar o número de espécies e o 

número de indivíduos de uma comunidade. O índice de diversidade é utilizado para 

estimar a diversidade de espécies no local por meio de dados categóricos. O índice 

de equitabilidade é utilizado para avaliar a distribuição dos indivíduos entre as 

espécies. O índice de dominância tem por objetivo é útil na identificação de espécies 

que por ventura possam estar sendo beneficiadas pela alteração do ambiente 

natural, causando a sua dominância. Este indicador possui relevância alta no 

aspecto espacial, haja vista que seus efeitos são percebidos em toda a área de 

influência dos empreendimentos, bem como é igualmente de relevância alta no 

aspecto temporal, uma vez que os efeitos dos impactos mensuráveis a partir destes 

índices perpetuam-se ao longo dos anos. 

 

• Vazão: sua aplicação tem como finalidade verificar a variação do fluxo hídrico em 

decorrência da implantação e operação de diferentes empreendimentos, sendo 

aplicada, neste estudo, exclusivamente para empreendimentos hidrelétricos. Sua 

relevância espacial é categorizada como alta, por interferir diretamente no fluxo 

hídrico no local de sua implantação, bem como possui uma relevância temporal 

categorizada como alta, uma vez que o controle do fluxo do rio afetado será 

perpetuado durante toda a operação destes empreendimentos. 

 

• Índice de qualidade de água (IQA): trata-se de um conjunto de parâmetros 

relevantes na análise de alterações em ambientes lóticos, sendo eles: oxigênio 

dissolvido, coliformes fecais, temperatura, pH, nitrogênio total, fósforo total, sólidos 

totais e turbidez d’água. A aplicação deste índice possibilita a identificação de 
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alterações de qualidade a água decorrentes de atividades antrópicas. Se considerar 

empreendimentos que fazem uso de recursos hídricos, suas relevâncias, tanto 

espacial quanto temporal, são categorizadas como altas, uma vez que as alterações 

de qualidade afetam todo o corpo hídrico localizado na área de influência de cada 

empreendimento, bem como seus efeitos são percebidos ao longo dos anos. 

 

• Índice de transporte de sedimentos: sua aplicação decorre da medição de material 

transportado através do corpo hídrico. A variação de seu valor implica na conclusão 

de que, naquela região, estão ocorrendo alterações na produção e/ou transporte de 

sedimentos. Em relação ao aspecto espacial, sua categorização é avaliada como 

média, uma vez que a alteração do volume de material particulado transportado, 

ainda que alterado em virtude de ações antrópicas, está condicionado a flutuação 

em decorrência de barreiras natural ou antrópicas, tendo, portanto, um efeito 

espacial limitado. Em relação a sua relevância nos cenários temporais, esta é 

categorizada como alta, uma vez que as alterações relativas ao transporte de 

sedimentos serão constantes ao longo da operação de cada empreendimento. 

 

• Índice de geoacumulação: sua aplicação se presta a avaliar a intensidade de 

contaminação do sedimento do leito de rios, a qual é normalmente causada pela 

deposição de metais pesados no ambiente aquático. Sua relevância espacial é 

categorizada como média, uma vez que a alteração da qualidade do sedimento 

localizado no leito do rio está condicionada ao seu respectivo regime hídrico, 

concentrando-se nas regiões de deposição de sedimentos. Já no aspecto temporal, 

esta alteração de qualidade pode ser percebida ao longo dos anos, tendo uma 

relevância categorizada como alta. 

 

• Mapeamento do uso do solo: sua aplicação objetiva analisar as alterações 

relativas ao uso do solo em virtude da implantação do empreendimento, interferindo, 

assim, na dinâmica territorial do município afetado. Sua relevância espacial é alta, 

haja vista que toda a área de implantação de empreendimentos implicará, em 

diferentes níveis, numa limitação do uso do solo desta região. Em relação aos 

cenários temporais, seus efeitos poderão ser percebidos em virtude de estudos 

futuros de alteração do uso do solo, onde o empreendimento representará um 
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obstáculo. Todavia, por ser um obstáculo já existente, sua relevância é categorizada 

como média. 

 

• Variação no valor venal por m²: a aplicação deste indicador objetiva verificar a 

oscilação do valor de imóveis nas regiões próximas ao empreendimento. Esta 

variação está condicionada as atividades de implantação e operação de diferentes 

empreendimentos, em virtude da dinamização da economia local. Todavia, sua 

amplitude espacial é limitada as adjacências do empreendimento em questão tendo, 

portanto, uma relevância média. Num mesmo sentido, a relevância temporal também 

é categorizada como média, uma vez que a valorização e desvalorização de imóveis 

ao longo do tempo está condicionada a uma série de variáveis, sendo que a 

operação de determinado empreendimento compreende apenas uma fração desta 

equação. 

 

• Índices demográficos: sua aplicação tem por método averiguar estudos realizados 

em relação a dinâmica populacional local antes e depois da implantação de 

empreendimentos, verificando quais os seus efeitos sobre o perfil demográfico local. 

A sua relevância espacial é limita a região de implantação de empreendimentos, 

sendo categorizada, portanto, como de média relevância. Todavia, seus efeitos ao 

longo do tempo sofrem uma dilatação, sobretudo em virtude da possibilidade de 

aumento da taxa de natalidade local, tendo, portanto, uma relevância alta. 

 

• Disponibilidade de recursos minerais: sua aplicação objetiva averiguar o nível 

quantitativo e qualitativo da disponibilidade de recursos minerais para exploração 

comercial. Sua relevância espacial é categorizada como alta, na medida em que a 

implantação de diferentes empreendimentos poderá inviabilizar a sua plena 

exploração no seu local. Entretanto, ao longo do tempo, não se verificará uma 

limitação semelhante em outras áreas, sendo categorizada, portanto, como de 

relevância baixa. 

 

• Índices agropecuários: sua aplicação tem por método averiguar estudos realizados 

em relação a dinâmica da exploração agropecuária, com a definição de áreas 

produtivas, bem como o perfil da produção agrícola e pecuária da região. Sua 

relevância no aspecto espacial é categorizada como alta, haja vista que, na 
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caracterização do uso do solo da área de abrangência, identificou-se um percentual 

de área explorada por atividades agropecuárias superior a 30%, o que implica que o 

impacto da implantação de empreendimentos diversos na atividade agropecuária é 

praticamente inevitável. Em relação ao aspecto temporal, sua relevância é média, já 

que não existiria um avanço físico em áreas destinadas a atividade agropecuária. 

 

• Índices estatísticos do turismo: sua aplicação objetiva avaliar os impactos 

decorrentes da implantação de empreendimentos diversos sobre as atividades 

turísticas na região. Por ser um índice aplicado pontualmente em áreas de relevante 

interesse turístico, sua abrangência especial é muito limitada, tendo uma relevância 

categorizada como baixa. Em relação a sua relevância temporal, a operação de 

empreendimentos poderá afetar aspectos turísticos locais ao longo dos anos, 

todavia, em virtude de sua limitação de abrangência, sua relevância é categorizada 

como média. 

 

• Índices da atividade pesqueira: a aplicação deste indicador objetiva avaliar 

alterações da dinâmica da atividade pesqueira em virtude da implantação de 

empreendimentos. Sua relevância espacial, para os empreendimentos que 

impactem no uso múltiplo dos recursos hídricos da região, é avaliada como média, 

haja vista que a exploração da atividade pesquisa concentra-se em pontos 

específicos, sem estar disseminada por todo o corpo hídrico. Todavia, sua relevância 

temporal é categorizada como elevada, uma vez que a operação de 

empreendimentos impactará ao longo do tempo a atividade pesqueira numa área 

determinada. 

 

• Índices de serviço de saúde: este índice é aplicado para se mensurar dados 

estatísticos relacionados a saúde, como número de estabelecimentos que prestam 

estes serviços, número de profissionais e equipamentos disponíveis na região. Sua 

finalidade é avaliar como esta estrutura reage a pressões relativas à implantação de 

novos empreendimentos. No aspecto espacial, sua relevância é média, uma vez que 

se limita a área onde estão localizados os estabelecimentos de saúde. Em relação 

ao aspecto temporal, sua relevância é categorizada como alta, uma vez que as 

pressões sobre os serviços de saúde tendem a se sobrepor ao longo dos anos. 
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• Índice de geração de riquezas: este índice é aplicado para se avaliar a geração de 

riquezas em virtude da implementação de empreendimentos diversos, que podem 

ser representadas como geração de empregos e renda ou de verbas tributárias, em 

decorrência de trocas comerciais decorrentes diretamente de atividades do 

empreendimento, bem como devido à dinamização econômica decorrente de sua 

implantação e operação. Em relação a sua relevância espacial, esta é categorizada 

como média, por estar limitada a região de implantação de cada empreendimento. 

Em relação a sua relevância temporal, esta é classificada como alta, uma vez que a 

geração de riquezas se acumula no tempo. 

 

Por derradeiro, apresenta-se, no Quadro 8.11, um compilado com a categorização 

de relevância de todos os indicadores ambientais apresentados, tanto no aspecto espacial 

quanto no aspecto temporal. 

 

QUADRO 8.11 – GRAUS DE RELEVÂNCIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS. 

Indicador Ambiental 
Relevância 

espacial 
Relevância 
temporal 

Índices climáticos Alta Alta 

Percentual de cobertura vegetal Alta Baixa 

Índices sismográficos Baixa Baixa 

Índice de qualidade ambiental do solo relativo aos atributos 
microbiológicos (IQAMi) 

Alta Alta 

Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística Alta Alta 

Vazão Alta Alta 

Índice de qualidade de água – IQA Alta Alta 

Índice de transporte de sedimentos Média Alta 

Índice de geoacumulação Média Alta 

Mapeamento do uso do solo Alta Média 

Variação no valor venal por m² Média Média 

Índices demográficos Média Alta 

Disponibilidade de recursos minerais Alta Baixa 

Índices agropecuários Alta Média 

Índices estatísticos do turismo Baixa Média 

Índices da atividade pesqueira Média Alta 

Índices de Serviço de Saúde Média Alta 

Índice de Geração de Riqueza Média Alta 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

Com a avaliação e categorização dos indicadores ambientais, será, agora, 

avançada para a etapa de hierarquização dos indicadores ambientais considerando as 

peculiaridades de cada subárea, bem como a identificação e mapeamento de áreas frágeis. 

 

 

 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

208 

8.5.4 Hierarquização dos Indicadores Ambientais e Mapeamento das Áreas Frágeis 

 

Para a hierarquização dos indicadores ambientais, serão considerados aqueles 

com aderência aos empreendimentos análogos compreendidos em cada subárea 

delimitada, conforme apresentado no item 8.5.2, referente a Seleção dos Indicadores 

Ambientais. A partir da avaliação dos indicadores, foi possível obter um parâmetro de 

inserção de cada indicador dentro do contexto dos empreendimentos analisados. 

Ademais, foram identificadas as principais áreas frágeis das subáreas, 

considerando os aspectos socioambientais relevantes, como áreas prioritárias de 

conservação da biodiversidade, unidades de conservação e áreas de susceptibilidade à 

erosão. 

Esta contextualização e hierarquização dos indicadores ambientais nas subáreas 

encontram-se apresentados nas subseções a seguir. 

 

8.5.4.1 Subárea 1: Empreendimentos Hidrelétricos 

 

Foram identificados, para empreendimentos hidrelétricos, 14 indicadores 

ambientais, distribuídos nas dimensões físico-biótica e socioeconômica, que podem ser 

utilizados para mensurar os impactos ambientais mais significativos. Neste contexto, é 

apresentada a avaliação de cada indicador ambiental, considerando sua aplicação 

relacionada a empreendimentos hidrelétricos, bem como a hierarquização destes 

indicadores, conforme seu grau de importância. 

• Índices climáticos: sua aplicação tem como finalidade mensurar as possíveis 

alterações microclimáticas que podem ocorrer em virtude da implantação dos 

reservatórios. Sua relevância está condicionada a implementação, em cadeia, de 

reservatórios para a operacionalização destes empreendimentos, os quais, em 

conjunto, potencializarão alterações relacionadas ao microclima. 

 

• Percentual de cobertura vegetal: o contexto de aplicação deste indicador 

compreende, especialmente, a implantação de empreendimentos hidrelétricos, uma 

vez que esta transpassará, inexoravelmente, pela supressão de mata ciliar, tanto na 

construção de sua estrutura quanto para a implementação de seu reservatório. 
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• Índices sismográficos: estes índices podem ser aplicados tanto em virtude das 

obras de implantação quanto na operação de empreendimentos hidrelétricos. 

Todavia, importante ressaltar que eventuais abalos sísmicos decorrentes desta 

atividade são ínfimos, sendo, na maioria dos casos, imperceptíveis. 

 

• Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística: Em relação a 

empreendimentos hidrelétricos, estes indicadores são utilizados, sobretudo, para 

avaliar a alteração da comunidade aquática, visto que ocorre a alteração do regime 

de fluxo hídrico na área do reservatório, o qual deixa de ser lótico para ser lêntico. 

 

• Vazão: sua aplicação tem como finalidade verificar a variação do fluxo hídrico em 

decorrência da implantação e operação dos empreendimentos hidrelétricos. 

Importante destacar que a construção da barragem possui um impacto direto na 

variação da vazão dos cursos hídricos onde ocorrem a sua implantação, em especial 

a montante, onde ocorre a formação do reservatório. 

 

• Índice de qualidade de água (IQA): sua aplicação em empreendimentos 

hidrelétricos decorre do fato de que, na formação do reservatório, com a alteração 

do regime de fluxo de lótico para lêntico, cria um ambiente propício a ocorrência de 

processos de eutrofização, os quais podem interferir nos parâmetros de qualidade 

da água. 

 

• Índices de transporte de sedimentos: em virtude da implantação da barragem, 

esta passa a figurar como um obstáculo ao fluxo de sedimentos ao longo do corpo 

hídrico, acarretando num acúmulo no leito do reservatório, próximo à barragem. 

 

• Mapeamento do uso do solo: para empreendimentos hidrelétricos, a implantação 

da barragem em conjunto com a formação do reservatório implica na perda do 

potencial de exploração de determinada área em caráter permanente, afetando no 

uso do solo no município onde o empreendimento é implantado. 

 

• Variação no valor venal por m²: a implantação e operação de um empreendimento 

hidrelétrico, em virtude da necessidade de mobilização de mão-de-obra, acarreta 
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numa migração local de pessoas, as quais necessitam de locais de hospedagem ou 

residência, acarretando numa variação do valor imobiliário da região. 

 

• Índices demográficos: num mesmo sentido do indicador acima, a implantação e 

operação de empreendimentos hidrelétricos implica na necessidade de mobilização 

de mão-de-obra, o que poderá implicar em alterações no perfil demográficos local. 

 

• Disponibilidade de recursos minerais: em virtude da necessidade de se construir 

a barragem, bem como o reservatório, para a implantação de um empreendimento 

hidrelétrico, este procedimento poderá acarretar num prejuízo na disponibilidade de 

recursos minerais, haja vista a limitação em atividades de exploração de recursos 

minerais que poderiam ser empreendidas nas áreas adjacentes. 

 

• Índices de atividade pesqueira: com a implantação e operação de 

empreendimentos hidrelétricos, ocorre a alteração do regime de fluxo do corpo 

hídrico, bem como a implantação da barragem age como uma barreira para o trânsito 

da ictiofauna, impactando diretamente a atividade pesqueira na região. 

 

• Índices de geração de riquezas: a operação de um empreendimento hidrelétrico, 

gera riquezas provenientes de sua produção energética, bem como em virtude da 

geração de empregos e renda para a população local. 

 

• Índices de serviços de saúde: com a implantação dos reservatórios para a geração 

de energia, estes podem contribuir para a proliferação da entomofauna vetora de 

doenças epidemiológicas que podem acarretar numa maior demanda do sistema de 

saúde local. Outrossim, deve ser considerado a migração de trabalhadores para as 

obras de implantação, bem como para a operação deste empreendimento, que 

poderão atuar como meio de veiculação de doenças. 

A hierarquização destes indicadores obedeceu a seguinte gradação: os 

considerados de relevância alta foram categorizados com o índice 1; os considerados de 

relevância média foram categorizados com o índice 2; por fim, os considerados de 

relevância baixa foram categorizados com o índice 3. Estes dados podem ser conferidos a 

partir da análise da Tabela 8.12. 
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TABELA 8.12 – HIERARQUIZAÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS PARA A SUBÁREA 1. 

Indicadores Grau de importância 

- Vazão 
- Índice de transporte de sedimentos 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística 

1 

- Índices climáticos 
- Percentual de cobertura vegetal 
- Índice de qualidade de água (IQA) 
- Mapeamento do uso do solo 
- Índices de atividade pesqueira 
- Índices de geração de riquezas 

2 

- Índice sismográfico 
- Variação no valor venal por m² 
- Índices demográficos 
- Disponibilidade de recursos minerais 
- Índices de serviços de saúde 

3 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

8.5.4.2 Subárea 2: Empreendimentos Portuários 

 

Foram identificados, para empreendimentos portuários, 11 indicadores ambientais, 

distribuídos nas dimensões físico-biótica e socioeconômica, que podem ser utilizados para 

mensurar os impactos ambientais mais significativos. Neste contexto, é apresentada a 

avaliação de cada indicador ambiental, considerando sua aplicação relacionada a 

empreendimentos portuários, bem como a hierarquização destes indicadores, conforme 

seu grau de importância. 

 

 

• Percentual de cobertura vegetal: o contexto de aplicação deste indicador 

compreende, especialmente, a implantação de empreendimentos portuários 

acarretará na supressão de vegetação nativa para a implantação das instalações de 

operação e transbordo de cargas. 

 

• Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística: em relação a 

empreendimentos portuários, estes indicadores são utilizados, sobretudo, para 

avaliar a alteração da comunidade terrestre, haja vista que, em virtude da supressão 

de vegetação, bem como das atividades de instalação e operação destes 

empreendimentos, pode ocorrer a dispersão da biota local. 

 

• Índice de qualidade de água (IQA): sua aplicação em empreendimentos portuários 

decorre do fato de que, sobretudo, em virtude das operações de transbordo, bem 
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como das manobras ao longo da área de atracação, pode ocorrer o derramamento 

de substâncias diversas no curso hídrico, o que demanda um monitoramento destes 

parâmetros ao longo da região de atracação. 

 

• Índices de transporte de sedimentos: este indicador pode ser aplicado, 

novamente, em virtude das operações com barcaças ao longo da área de atracação. 

A movimentação constante destas embarcações pode acarretar num revolvimento 

do leito do rio nesta região, podendo afetar o transporte de sedimentos. 

 

• Mapeamento do uso do solo: para empreendimentos portuários, a implantação de 

um porto afeta toda a conjuntura logística das municipalidades adjacentes, com a 

implementação de novas vias de acesso, a fim de otimizar o escoamento da 

produção agrícola para o porto. 

 

• Variação no valor venal por m²: empreendimento portuários tendem a dinamizar 

consideravelmente a economia local, por representar um ponto de grande 

aproveitamento logístico. Neste sentido, haverá a atração de diversas pessoas 

envolvidas nas atividades de implantação e operação do terminal, bem como de 

outras atividades correlatas, levando a uma valorização imobiliária local. 

 

• Índices demográficos: num mesmo sentido do indicador acima, a implantação e 

operação de empreendimentos portuários implica na necessidade de mobilização de 

mão-de-obra, o que poderá implicar em alterações no perfil demográficos local. 

 

• Disponibilidade de recursos minerais: a construção de um terminal portuário 

reflete na disponibilidade de exploração dos recursos hídricos próximos a sua área 

de atracação, bem como de outros recursos minerais localizados nas proximidades 

de sua área de implantação. 

 

• Índices agropecuários: o estado de Mato Grosso é um estado cujo perfil econômico 

é eminentemente agrícola. Neste sentido, a criação de uma nova logística com a 

implantação de um empreendimento portuário afetará diretamente os índices de 

agropecuária locais. 
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• Índices de geração de riquezas: o transporte hidroviário é, notadamente, o modal 

mais econômico para o trânsito por longas distância. Todavia, este transporte 

somente pode ser viabilizado com estruturas portuárias aptas a realizar as 

operações de transbordo de cargas. Neste sentido, a receita gerada por estas 

operações, bem como a economia nos custos logísticos influenciarão nos índices de 

geração de riquezas. 

 

• Índices de serviços de saúde: empreendimentos portuários implicar no trânsito de 

pessoas e produtos advindos de outras localidades, inclusive de outras nações. 

Neste contexto, é possível que este fluxo de pessoas, potencialmente, poderá atuar 

como meio de veiculação de doenças. 

 

A hierarquização destes indicadores obedeceu a seguinte gradação: os 

considerados de relevância alta foram categorizados com o índice 1; os considerados de 

relevância média foram categorizados com o índice 2; por fim, os considerados de 

relevância baixa foram categorizados com o índice 3. Estes dados podem ser conferidos a 

partir da análise da Tabela 8.13. 
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TABELA 8.13 – HIERARQUIZAÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS PARA A SUBÁREA 2. 

Indicadores Grau de importância 

- Índices de geração de riquezas 1 

- Percentual de cobertura vegetal 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística 
- Mapeamento do uso do solo 
- Variação no valor venal por m2 

- Índices de serviços de saúde 
- Índices agropecuários 

2 

- Índice de qualidade de água (IQA) 
- Índice de transporte de sedimentos 
- Índices demográficos 
- Disponibilidade de recursos minerais 

3 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

8.5.4.3 Subárea 3: Empreendimentos de Mineração 

 

Foram identificados, para empreendimentos de mineração, 13 indicadores 

ambientais, distribuídos nas dimensões físico-biótica e socioeconômica, que podem ser 

utilizados para mensurar os impactos ambientais mais significativos. Neste contexto, é 

apresentada a avaliação de cada indicador ambiental, considerando sua aplicação 

relacionada a empreendimentos de mineração, bem como a hierarquização destes 

indicadores, conforme seu grau de importância. 

 

• Índices sismográficos: este índice se presta a avaliar os efeitos decorrentes da 

atividade de mineração que se utilizem de técnicas baseadas em explosivos para a 

extração de minerais. 

 

• Percentual de cobertura vegetal: a operacionalização de lavras de exploração de 

minerais acarretará na supressão da vegetação adjacente, afetando na 

fragmentação paisagística local. 

 

• Índice de qualidade ambiental do solo relativo aos atributos microbiológicos 

(IQAMi): as operações de mineração acarretam, em geral, no revolvimento do solo 

local, bem como na sua contaminação com produtos derivados desta atividade, 

afetando nos parâmetros de qualidade do solo da região. 

 

• Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística: em relação a 

empreendimentos de mineração, estes indicadores são utilizados, sobretudo, para 
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avaliar a alteração da comunidade terrestre, haja vista que, em virtude da supressão 

de vegetação, bem como das atividades de instalação e operação destes 

empreendimentos, pode ocorrer a dispersão da biota local. 

 

• Índice de qualidade de água (IQA): sua aplicação em empreendimentos de 

mineração é consequência no frequente despejo de produtos oriundos desta 

atividade nos corpos hídricos, implicando na alteração de seus parâmetros de 

qualidade. 

 

• Índices de transporte de sedimentos: com a possibilidade de despejo de resíduos 

provenientes das atividades de mineração em corpos hídricos adjacentes, poderá 

ocorrer uma variação no regime de transporte de sedimentos, em virtude da 

modificação do material particulado. 

 

• Índices de geoacumulação: a atividade de mineração tem por padrão utilizar 

metais pesados em seus processos. Neste contexto, a hipótese de contaminação 

dos recursos hídricos adjacentes com este material acarretaria na alteração da 

qualidade dos sedimentos localizados no leito dos rios. 

 

• Mapeamento do uso do solo: para empreendimentos de mineração, a sua 

implantação implica na perda do potencial de exploração de determinada área em 

caráter permanente, afetando no uso do solo no município onde o empreendimento 

é implantado. 

 

• Variação no valor venal por m²: a implantação e operação de um empreendimento 

de mineração, em virtude da necessidade de mobilização de mão-de-obra, acarreta 

numa migração local de pessoas, as quais necessitam de locais de hospedagem ou 

residência, acarretando numa variação do valor imobiliário da região. 

 

• Disponibilidade de recursos minerais: a atividade de mineração afeta diretamente 

na disponibilidade de recursos minerais, uma vez que a sua exploração implica, 

inexoravelmente, numa redução dos minérios que são objeto destes 

empreendimentos, na sua região de implantação. 
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• Índices agropecuários: a implantação de áreas com atividade de mineração, além 

de implicar numa redução física de áreas potenciais de exploração para a 

agropecuária, a possibilidade de contaminação do solo e dos recursos hídricos com 

resíduos dessa atividade podem afetar o uso múltiplo, inclusive para atividades de 

agropecuária. 

 

• Índices de geração de riquezas: a operação de um empreendimento de mineração, 

gera riquezas provenientes da coleta e tratamento dos recursos minerais extraídos 

da natureza, bem como em virtude da geração de empregos e renda para a 

população local. 

 

• Índices de serviços de saúde: a atividade de mineração possui um elevado grau 

de insalubridade, podendo desencadear uma série de patologias nos trabalhadores, 

bem como na população localizada nas adjacências destes empreendimentos, 

acarretando em pressões adicionais aos sistemas de saúde locais. 

 

A hierarquização destes indicadores obedeceu a seguinte gradação: os 

considerados de relevância alta foram categorizados com o índice 1; os considerados de 

relevância média foram categorizados com o índice 2; por fim, os considerados de 

relevância baixa foram categorizados com o índice 3. Estes dados podem ser conferidos a 

partir da análise da Tabela 8.14.  

 

TABELA 8.14 – HIERARQUIZAÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS PARA A SUBÁREA 3. 

Indicadores Grau de importância 

- Percentual de cobertura vegetal 
- Índice de qualidade ambiental relativo aos atributos microbiológicos (IQAMi) 
- Índice de qualidade de água (IQA) 
- Índice de geoacumulação 
- Disponibilidade de recursos minerais 

1 

- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística 
- Mapeamento do uso do solo 
- Índices de geração de riquezas 
- Índices de serviços de saúde 

2 

- Índice sismográfico; 
- Índice de transporte de sedimentos 
- Variação no valor venal por m² 
- Índices agropecuários 

3 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.5.4.4 Subárea 4: Atividades Agropecuárias 

 

Foram identificados, para atividades agropecuárias, 9 indicadores ambientais, 

distribuídos nas dimensões físico-biótica e socioeconômica, que podem ser utilizados para 

mensurar os impactos ambientais mais significativos. Neste contexto, é apresentada a 

avaliação de cada indicador ambiental, considerando sua aplicação relacionada a 

atividades agropecuárias, bem como a hierarquização destes indicadores, conforme seu 

grau de importância. 

 

• Índices climáticos: a necessidade de áreas extensas para a operacionalização das 

atividades agropecuárias corrobora para a alteração do microclima local; 

 

• Percentual de cobertura vegetal: a necessidade de implementação de campos de 

pastagem e de lavoura levam a supressão da vegetação nativa local, ocorrendo, 

assim, a fragmentação paisagística local. 

 

• Índice de qualidade ambiental do solo relativo aos atributos microbiológicos 

(IQAMi): a utilização de defensivos agrícolas implicam na possibilidade de ocorrer 

alterações nos parâmetros de qualidade do solo da região onde ocorrem atividades 

de agropecuária 

 

• Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística: em relação a 

atividades agropecuárias, estes indicadores são utilizados, sobretudo, para avaliar a 

alteração da comunidade terrestre, haja vista que, em virtude da supressão de 

vegetação, pode ocorrer a dispersão da biota local. 

 

• Índice de qualidade de água (IQA): novamente, a utilização de defensivos 

agrícolas motiva a eleição deste indicador, haja vista que pode ocorrer a 

contaminação de lençóis freáticos, bem como dos corpos hídricos adjacentes, 

afetando os parâmetros de qualidade destas águas. 

 

• Variação no valor venal por m²: com a delimitação de áreas para a exploração 

agropecuária, os parâmetros de fertilidade do solo, bem como o seu relevo, podem 

influir numa valorização imobiliária local. 
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• Índices agropecuários: a implantação de áreas com atividades agropecuárias, 

influencia diretamente nos índices de produção agropecuária local. 

 

• Índices de geração de riquezas: a operação de atividades agropecuárias 

desempenha uma função fundamental na geração de riquezas, haja vista que grande 

parcela da economia mato-grossense está atrelada a esta atividade. 

 

• Índices de serviços de saúde: em virtude da utilização de defensivos agrícolas, 

pode ocorrer a contaminação da população local, desencadeando patologias que 

representarão pressões sobre o sistema de saúde local. 

 

A hierarquização destes indicadores obedeceu a seguinte gradação: os 

considerados de relevância alta foram categorizados com o índice 1; os considerados de 

relevância média foram categorizados com o índice 2; por fim, os considerados de 

relevância baixa foram categorizados com o índice 3. Estes dados podem ser conferidos a 

partir da análise da Tabela 8.15. 

 

TABELA 8.15 – HIERARQUIZAÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS PARA A SUBÁREA 4. 

Indicadores Grau de importância 

- Percentual de cobertura vegetal 
- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística 
- Índices agropecuários 
- Índices de geração de riquezas 

1 

- Índices climáticos 
- Índice de qualidade ambiental relativo aos atributos microbiológicos (IQAMi) 
- Índice de qualidade de água (IQA) 
- Variação no valor venal por m² 

2 

- Índices de serviços de saúde 3 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

8.5.4.5 Subárea 5: Atividades de Navegação 

 

Foram identificados, para atividades de navegação, 6 indicadores ambientais, 

distribuídos nas dimensões físico-biótica e socioeconômica, que podem ser utilizados para 

mensurar os impactos ambientais mais significativos. Neste contexto, é apresentada a 

avaliação de cada indicador ambiental, considerando sua aplicação relacionada a 

atividades de navegação, bem como a hierarquização destes indicadores, conforme seu 

grau de importância. 
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• Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística: em relação a 

atividades de navegação, estes indicadores são utilizados, sobretudo, para avaliar a 

alteração da comunidade aquática em virtude do fluxo de embarcações. 

 

• Índice de qualidade de água (IQA): o trânsito de embarcações pode implicar no 

derramamento de substâncias diversas no corpo hídrico, as quais poderão acarretar 

em alterações nos parâmetros de qualidade da água. 

 

• Índice de transporte de sedimentos: com o trânsito de embarcações, poderá 

ocorrer o revolvimento do leito do rio, alterando, assim o regime de transporte de 

sedimentos ao longo do corpo hídrico. 

 

• Variação no valor venal por m²: o fomento da atividade de navegação poderá 

implicar na valorização de imóveis localizados às margens do Rio Paraguai, tanto 

por representarem áreas potenciais para a implantação de terminais, como para 

servirem e pontos de atracação. 

 

• Índices de atividade pesqueira: trata-se da medição da influência que o trânsito de 

embarcações poderá acarretar junto aos barcos que realizam atividade pesqueira na 

região. 

 

• Índices de geração de riquezas: com o fomento da navegação pelo Rio Paraguai, 

viabiliza-se uma nova rota logística para o transporte de carga, dinamizando a 

economia local. 

 

A hierarquização destes indicadores obedeceu a seguinte gradação: os 

considerados de relevância alta foram categorizados com o índice 1; os considerados de 

relevância média foram categorizados com o índice 2; por fim, os considerados de 

relevância baixa foram categorizados com o índice 3. Estes dados podem ser conferidos a 

partir da análise da Tabela 8.16. 
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TABELA 8.16 – HIERARQUIZAÇÃO DOS INDICADORES AMBIENTAIS PARA A SUBÁREA 5. 

Indicadores Grau de importância 

- Índice de avaliação da biodiversidade faunística e florística 
- Índice de qualidade de água (IQA) 
- Índice de transporte de sedimentos 
- Índices de atividade pesqueira 
- Índices de geração de riquezas 

2 

- Variação no valor venal por m² 3 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

8.5.4.6 Áreas frágeis 

 

Dando continuidade, foram identificadas as respectivas áreas frágeis atinentes a 

cada subárea, as quais são apresentadas a seguir. 

 

• Subárea 1: Empreendimentos Hidrelétricos 

As áreas frágeis identificadas para a subárea 1 foram definidas a partir da 

localização dos atuais e futuros empreendimentos hidrelétricos em relação às Áreas 

Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, classificadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente como Extremamente Alta (MMA, 2018) e às Unidades de Conservação.  

A adoção deste critério se justifica pelo fato de que este tipo de empreendimento 

provoca profundas alterações nos ambientes aquáticos e terrestres que, por consequência, 

interferem na manutenção e conservação da biodiversidade local. Assim as áreas frágeis 

para os impactos mais significativos advindos de empreendimentos hidrelétricos 

correspondem a 31% do total da subárea, conforme exposto na Figura 8.36. 
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FIGURA 8.36 –ÁREAS FRÁGEIS REFERENTES A SUBÁREA 1. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 2: Empreendimentos Portuários 

Para a definição de áreas frágeis para a Subárea 2, foram consideradas as Áreas 

Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, classificadas como Extremamente Alta 

(MMA, 2018) e as áreas identificadas com alta susceptibilidade a erosão, visto que a 

implantação deste tipo de empreendimento provoca alterações na paisagem no local da 

construção de sua infraestrutura que é implantada nas margens do rio e sua operação pode 

provocar erosão nas margens devido as operações de manobra e atracação de 

embarcações.  

A partir desta definição, foi estimado que 26% desta subárea pode ser considerada 

como frágil aos principais impactos que possam decorrer da implantação e operação dos 

empreendimentos portuários considerados nesta análise, conforme Figura 8.37. 
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FIGURA 8.37 –ÁREAS FRÁGEIS REFERENTES A SUBÁREA 2. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 3: Empreendimentos de Mineração 

A atividade de mineração pode ocasionar profundas mudanças na paisagem, 

interferindo nas condições ambientais locais. Assim, para compor as áreas frágeis para esta 

atividade, foram consideradas as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade 

(Extremamente Alta), as Unidades de Conservação e às áreas identificadas com alta 

suscetibilidade a erosão. 

Esta análise nos permitiu identificar que, caso todas as áreas identificadas no 

Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) venham a ser exploradas, 

conforme prospectado para o Cenário C da subseção de caracterização, as áreas que 

podem ser consideradas como frágeis aos impactos da mineração representam 44% da 

subárea 3, conforme exposto na Figura 8.38. 
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FIGURA 8.38 –ÁREAS FRÁGEIS REFERENTES A SUBÁREA 3. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

226 

• Subárea 4: Atividade Agropecuária 

A atividade agropecuária contribui de forma significativa para a perda da cobertura 

vegetal natural, e potencial contaminação do solo e dos recursos hídricos. Assim, foram 

consideradas como áreas frágeis àquelas que se sobrepõem às Áreas Prioritárias para 

Conservação, classificadas como Extremamente Alta (MMA, 2018) ou que se encontram 

próximas à Unidades de Conservação, ou mesmo inseridas naquelas cuja categoria de 

manejo permite este uso do solo de forma sustentável, ou que são desenvolvidas em áreas 

com alta susceptibilidade a erosão. 

Uma importante consideração em relação às áreas frágeis relacionadas a 

atividades agropecuárias é a exploração de áreas marginais dos rios da região. Caso a 

expansão agrícola atinja estas áreas, haverá um exponencial aumento da susceptibilidade 

a erosão, que poderá acarretar em impactos significativos decorrente de possíveis 

assoreamentos.  

Assim, foi estimado que 53,46% da subárea 4 pode ser considerada como áreas 

frágeis aos impactos provenientes do desenvolvimento de atividades agropecuárias, 

considerando a estimativa de expansão da fronteira agropecuária prospectada para este 

estudo, conforme exposto na Figura 8.39. 
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FIGURA 8.39 –ÁREAS FRÁGEIS REFERENTES A SUBÁREA 4. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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• Subárea 5: Atividades de Navegação 

Foi considerada como área frágil para a subárea 5 todo trecho navegável do Rio 

Paraguai, na Bacia do Alto Rio Paraguai no Mato Grosso, a jusante da localização do Porto 

de Cáceres devido ao fato de que a movimentação de embarcações durante a operação 

destes empreendimentos pode provocar algum tipo de distúrbio as comunidades aquáticas, 

a qual coincide com a delimitação da subárea 5, conforme exposto na Figura 8.40. 
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FIGURA 8.40 –ÁREAS FRÁGEIS REFERENTES A SUBÁREA 5. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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8.5.5 Identificação dos Potenciais Efeitos Cumulativos e Sinérgicos 

 

Inicialmente, para se identificar os potenciais efeitos cumulativos e sinérgicos, é 

preciso averiguar quais efeitos podem ser depreendidos da análise dos indicadores 

elencados anteriormente. Os efeitos nada mais são do que os impactos ambientais 

propriamente ditos, haja vista que os indicadores são parâmetros de medição dos impactos 

decorrentes da implantação de empreendimentos. 

Para tanto, foram considerados os principais impactos ambientais, tendo por base 

a lista elaborada por Tucci e Mendes (2006). 

Neste contexto, os principais impactos ambientais associados a cada indicador 

ambiental são apresentados na Tabela 8.17. 

 

TABELA 8.17 – IMPACTOS AMBIENTAIS CORRESPONDENTES AOS INDICADORES AMBIENTAIS. 

Indicadores Ambientais Impactos Ambientais 

Dimensão Físico-Biótico  

Índices climáticos Alteração do microclima 

Percentual de cobertura vegetal 

Áreas degradas 
Perda e fragmentação de ambientes 
Alteração da cobertura vegetal 
Interferência em áreas de significante interesse ecológico 
Alterações no uso do solo 
Aumento dos processos erosivos 

Índice sismográfico Sismos induzidos  

Índice de qualidade ambiental do solo 
relativo aos atributos microbiológicos 
(IQAMi) 

Contaminação de solos 
Interferência sobre a base territorial municipal 
Perda de terras produtivas 

Índices de avaliação da biodiversidade 
faunística e florística 

Perda e fragmentação de ambientes 
Interferência em áreas de significante interesse ecológico 
Alteração da cobertura vegetal 
Perda de habitats específicos 
Alteração dos estoques pesqueiros 

Vazão 
Extensão de rio com alteração de regime, inclusive com vazão 
reduzida 

Parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos; índice de qualidade 
de água – IQA 

Alteração na qualidade da água 
Perda de habitats específicos 
Alteração dos estoques pesqueiros 

Índice de transporte de sedimentos Alteração na produção e transporte de sedimentos 

Índice de geoacumulação Contaminação dos sedimentos do leito do rio 

Dimensão Socioeconômica 

Mapeamento do uso do solo 

Alteração na rede urbana 
Alterações no uso do solo 
Interferências na base territorial 
Perda de terras produtivas 
Influência na população local 

Variação do valor venal por m² Especulação imobiliária 

Índices demográficos 
Influência na população local  
Interferência na capacidade produtiva de grupos sociais 

Disponibilidade de recursos minerais Base de recursos natural afetados 

Índices agropecuários Perda de terras produtivas 

Índices estatísticos do turismo Alteração do potencial turístico 
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Indicadores Ambientais Impactos Ambientais 

Índices da atividade pesqueira Alteração dos estoques pesqueiros 

Índices de serviços de saúde Aumento da demanda de serviços de saúde 

Índices de geração de riquezas 
Interferência na capacidade produtiva de grupos sociais 
Dinamização da economia 
Geração de emprego e renda 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

Inicialmente, foram identificados em quais subáreas ocorrem os principais impactos 

listados acima. Este cotejo encontra-se na Tabela 8.18. 
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TABELA 8.18 – PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA EM CADA SUBÁREA. 

 Impactos  
Subárea 1: 

Empreendimentos 
Hidrelétricos 

Subárea 2:  
Empreendimentos 

Portuários 

Subárea 3: 
Empreendimentos 

de Mineração 

Subárea 4: 
Atividade 

Agropecuária 

Subárea 5: 
Atividade de 
Navegação 

Meio Físico 

MF01 Alteração do microclima X   X  

MF02 Sismos induzidos X  X   

MF03 Alteração no uso do solo X X X X  

MF04 Contaminação dos solos   X X  

MF05 Alteração qualidade da água X X X X X 

MF06 Alteração no regime de fluxo de rios X     

MF07 
Alteração na produção e transporte de 
sedimentos 

X X X  X 

MF08 Contaminação do sedimento do leito do rio  X X X X 

MF09 Aumento dos processos erosivos   X X  

Meio Biótico 

MB01 Perda e fragmentação de ambientes X X X X  

MB02 Áreas degradadas X X X X  

MB03 
Interferência em áreas de significante 
interesse ecológico 

X X X X  

MB04 Perda de habitats específicos X X X X  

MB05 Alteração nos estoques pesqueiros X X   X 

MB06 
Interferência na biodiversidade faunística 
local 

X X X X X 

Meio Socioeconômico 

MS01 Alteração na rede urbana X X    

MS02 Especulação imobiliária X X X X  

MS03 Geração de emprego e renda X X X X X 

MS04 Aumento da demanda do sistema de saúde X X X X  

MS05 
Interferência sobre a base territorial 
municipal 

X  X X  

MS06 Perda de terras produtivas X  X   

MS07 Dinamização da economia X X X X X 

MS08 Influência na população local X X X   

MS09 
Interferência na capacidade produtiva de 
grupos sociais 

X X X X X 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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A partir deste diagnóstico, foram elencados os possíveis impactos cumulativos e 

sinérgicos, para os meios físico, biótico e socioeconômico. Importante salientar que esta 

identificação será abordada com o devido detalhamento na etapa de Análise Integrada. 

Esta lista encontra-se consignada na Tabela 8.19. 

 

TABELA 8.19 – PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS QUE POSSUEM POSSÍVEIS EFEITOS 

CUMULATIVOS E/OU SINÉRGICOS. 

 Impactos Ambientais Cumulatividade Sinergia 

Meio Físico 

MF01 Alteração do microclima X X 

MF02 Sismos induzidos X  

MF03 Alteração no uso do solo X X 

MF04 Contaminação dos solos   

MF05 Alteração qualidade da água X X 

MF06 Alteração no regime de fluxo de rios X X 

MF07 Alteração na produção e transporte de sedimentos X X 

MF08 Contaminação do sedimento do leito do rio   

MF09 Aumento dos processos erosivos X X 

Meio Biótico 

MB01 Perda e fragmentação de ambientes X X 

MB02 Áreas degradadas X X 

MB03 
Interferência em áreas de significante interesse 
ecológico 

X X 

MB04 Perda de habitats específicos X X 

MB05 Alteração nos estoques pesqueiros X X 

MB06 Interferência na biodiversidade faunística local X  

Meio Socioeconômico 

MS01 Alteração na rede urbana X X 

MS02 Especulação imobiliária X X 

MS03 Geração de emprego e renda X X 

MS04 Aumento da demanda do sistema de saúde X X 

MS05 Interferência sobre a base territorial municipal X  

MS06 Perda de terras produtivas X  

MS07 Dinamização da economia X X 

MS08 Influencia na polução local X X 

MS09 
Interferência na capacidade produtiva de grupos 
sociais 

X X 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

Considerando os impactos que possuem possíveis efeitos cumulativos, foi 

realizado um diagnóstico de como esta cumulatividade se manifesta entre as subáreas, 

considerando seus efeitos sobre a área de abrangência definida para este estudo. Estes 

impactos são apresentados na Tabela 8.20.
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TABELA 8.20 – IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS ENTRE AS SUBÁREAS. 

 
Subárea 1: 

Empreendimentos 
Hidrelétricos 

Subárea 2: 
Empreendimentos 

Portuários 

Subárea 3: 
Empreendimentos de 

Mineração 

Subárea 4: Atividade 
Agropecuária 

Subárea 5: Atividade 
de Navegação 

Subárea 1: 
Empreendimentos 
Hidrelétricos 

 

MF03, MF05, MF07, 
MB01, MB02, MB03, 
MB04, MB05, MB06, 
MS01, MS02, MS03, 
MS04, MS05, MS06, 
MS07, MS08, MS09 

MF02, MF03, MF05, 
MF07, MB01, MB02, 
MB03, MB04, MB06, 
MS01, MS02, MS03, 
MS04, MS05, MS06, 
MS07, MS08, MS09 

MF01, MF03, MF05, 
MB01, MB02, MB03, 
MB04, MB06, MS01, 
MS02, MS03, MS04, 
MS05, MS07, MS08, 
MS09 

MF05, MF07, MB03, 
MB05, MB06, MS03, 
MS07 

Subárea 2: 
Empreendimentos 
Portuários 

  

MF03, MF05, MF07, 
MB01, MB02, MB03, 
MB04, MB06, MS01, 
MS02, MS03, MS04, 
MS05, MS06, MS07, 
MS08 

MF03, MF05, MB01, 
MB02, MB03, MB04, 
MB06, MS01, MS02, 
MS03, MS04, MS05, 
MS07 

MF05, MF07, MF08, 
MB05, MB06, MS03, 
MS07 

Subárea 3: 
Empreendimentos de 
Mineração 

   

MF03, MF04, MF05, 
MF09, MB01, MB02, 
MB03, MB04, MB06, 
MS01, MS02, MS03, 
MS04, MS05, MS07 

MF05, MB06, MS03, 
MS07,  

Subárea 4: Atividade 
Agropecuária 

    
MF05, MF08, MB06, 
MS03, MS07 

Subárea 5: Atividade 
de Navegação 

     

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Finalizada a Análise Ambiental Distribuída, procede-se para a etapa de análise dos 

conflitos relacionados a implementação do empreendimento. 

 

8.6 CONFLITOS 

 

O objetivo principal desta subseção é avaliar os programas e planos ambientais 

que possam ter aderência com o empreendimento, bem como os potenciais impactos 

ambientais que poderão surgir ou serem potencializados com a instalação e operação do 

empreendimento, haja vista a área de abrangência definida para este estudo. 

Preliminarmente, em relação aos programas e planos ambientais, importante 

ressaltar que estes foram devidamente abordados na construção do item 4.5 do Volume 1 

deste Estudo de Impacto Ambiental. 

Para identificação de possíveis conflitos para a região e os usos múltiplos do Rio 

Paraguai que possam interferir ou serem influenciados pela implantação do Terminal 

Portuário Paratudal, foram consideradas as principais atividades econômicas, a presença 

de áreas legalmente protegidas e as ocorrênciaS de comunidades tradicionais e indígenas 

na região da Bacia do Alto Rio Paraguai no Estado de Mato Grosso. 

No meio socioeconômico, o uso da terra é normalmente um dos fatores com 

possibilidade de conflitos gerados pela implantação de empreendimentos. Porém, no caso 

do TPP, não haverá necessidade de reassentamento de população urbana ou rural para a 

implantação do terminal, visto que a área de implantação não se encontra atualmente 

ocupada por residências ou outros tipos de edificações. Com relação à substituição do uso 

da terra, a área arrendada para implantação do empreendimento não possui usos 

antrópicos atuais, de modo que não são previstos conflitos advindos de desarticulações de 

relações sociais, bases produtivas ou especulação imobiliária. A área do terminal situa-se 

dentro de uma fazenda privada arrendada para a operação do porto. 

Com relação à interferência sobre o patrimônio arqueológico, há conflito com 

relação ao Sítio Arqueológico Pintada, localizado na ADA do empreendimento, na via de 

acesso projetada. Após levantamentos em campo, foram elaborados os Relatórios de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) e Imaterial (RAIPI), os quais 

foram apresentados ao IPHAN e aprovados com parecer favorável à anuência da Licença 

Prévia (LP). Na próxima etapa do licenciamento ambiental (elaboração de PBA para 

obtenção de LI), será necessário apresentar Programa de Gestão do Patrimônio 

Arqueológico, incluindo o Projeto de Resgate do sítio arqueológico Pintada e o Projeto 
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Integrado de Educação Patrimonial. Conforme entendimento com o IPHAN, o patrimônio 

histórico e o patrimônio cultural não sofrerão interferência pela implantação do terminal. 

Quando se discute os usos múltiplos dos recursos hídricos do Rio Paraguai e de 

sua bacia, diversas são as opiniões a favor ou contra diferentes utilizações. Os usos 

múltiplos contemplam navegação, geração de energia, captação para abastecimento 

humano, dessedentação de animais, diluição de efluentes, irrigação e outros usos 

consuntivos da água. Nesse contexto, vale destacar a importância de dinâmicas de 

desenvolvimento direta e indiretamente relacionadas com a base de recursos naturais, o 

que é reconhecido pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos, em seu Programa de 

Desenvolvimento da Gestão Integrada de Recursos Hídricos, onde atesta que: 

“os maiores benefícios líquidos que a sociedade brasileira pode extrair de sua base 
de recursos naturais dependem de seu comprometimento com as ações efetivas de 
um processo de planejamento estratégico de médio e de longo prazos. (...) [A 
sociedade brasileira] pode construir uma nova trajetória de desenvolvimento, na 
qual os recursos naturais venham a constituir-se em elementos pivotais de um novo 
ciclo de expansão que seja, de forma simultânea, economicamente eficiente, 
socialmente justo e ambientalmente sustentável”. (BRASIL. Ministério do Meio 
Ambiente, 2008, v. I, p. 5)  

Dessa forma, entende-se que o terminal proposto se enquadra como um elemento 

de expansão no ciclo regional de desenvolvimento sustentável, pois estão sendo propostas 

tecnologias, procedimentos e programas com enfoque na eficiência das operações e na 

conservação do ambiente. Destaca-se, ainda, que a navegação de comboios de carga no 

Rio Paraguai, embora associada ao empreendimento, já ocorre há muitos anos, não sendo 

um fato inédito. Progressivamente foram e continuam sendo aperfeiçoados os sistemas de 

propulsão, os sistemas de comunicação, as medidas de segurança e de controle das 

operações, o que demonstra a viabilidade técnica e ambiental no compartilhamento do rio 

para o transporte de cargas. Em suma, apesar da existência de conflitos no contexto da 

navegação na esfera das discussões e polêmicas associadas ao uso das águas do Rio 

Paraguai, entende-se que o desenvolvimento tecnológico, a busca pela eficiência 

operacional e a adoção de medidas de controle e fiscalização atestam os aspectos positivos 

e necessários desta atividade. 

Todavia, é inegável que a operação deste empreendimento acarretará num 

acréscimo do contingente de comboios que trafegarão pelo Rio Paraguai, o que poderá 

representar risco maiores na ocorrência de acidentes. Contudo, foi realizado um estudo de 

navegabilidade junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o qual objetivou 
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determinar o dimensionamento dos comboios que utilizarão o Terminal Portuário Paratudal 

em suas atividades, utilizando como premissa básica que fossem respeitadas todas as 

características naturais desta via, minimizando qualquer possibilidade de acidentes ou de 

colisão junto às bordas do Rio Paraguai. Importante salientar, conforme descrito no Volume 

1, que a rota logística em que o empreendimento estará inserido trata-se de um circuito 

fechado, onde o empreendedor operará com frota própria, devidamente dimensionada 

dentro das condições naturais do Rio Paraguai, nos termos do estudo realizado no IPT, o 

qual é anexado a este estudo, no Anexo 1 do Volume 2 deste Estudo de Impacto Ambiental. 

Quanto ao turismo regional, o Rio Paraguai é utilizado por turistas para pesca 

amadora e para navegação de barcos-hotéis de pesca. Porém, deve-se ressaltar que o 

empreendimento não afetará as condições ambientais nas lagoas/áreas utilizadas para a 

reprodução dos peixes. Além disso, a distância de cerca de 140 km de Cáceres até o TPP 

e a distância de 25 km do TPP até a Estação Ecológica Taiamã, onde a pesca é legalmente 

proibida, indica a baixa probabilidade de pescadores deslocarem-se para jusante do 

terminal para exercer suas atividades. Essas constatações demonstram que os conflitos 

com as atividades pesqueiras (incluindo turismo), se acontecerem, serão bastante 

minimizados. Não há previsão de conflitos referentes a interferência sobre terras indígenas, 

haja vista a distância superior a 100 km do terminal até as terras indígenas mais próximas. 

Da mesma forma, não se prevê conflitos com comunidade quilombolas, conforme o 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTDI) publicado, devido às grandes 

distâncias (165 km) do empreendimento. 

No Pantanal, comunidades tradicionais se estabelecem em regiões de orlas fluviais 

para sua subsistência. Segundo a Organização da Sociedade Civil Ecologia e Ação, cerca 

de 150 famílias de comunidades ribeirinhas no Pantanal são contempladas com um Termo 

de Autorização de Uso Sustentável (TAUS). Porém, a única comunidade localizada dentro 

da Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento é a comunidade Estirão Comprido, 

que está situada na margem direita do Rio Cuiabá, a 15 km da sede do município de Barão 

de Melgaço (MT), não sofrendo interferência do empreendimento. 

Com relação à infraestrutura urbana, são previstos conflitos no campo de 

infraestrutura rodoviária, referentes ao aumento da quantidade de caminhões de transporte 

de carga para abastecimento do terminal portuário. Esse aumento do tráfego será 

acompanhado pela pavimentação da rodovia BR-174/MT, implantação de sinalização 

viária, construção de passagens de fauna e criação de instalações no TPP para 

atendimento aos motoristas (sanitários, vestiários, área de convivência). No que se refere 
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à infraestrutura sanitária, o terminal contará com sistemas próprios de tratamento de água 

e esgoto, de forma a não sobrecarregar a rede municipal existente. 

A partir de estudos conduzidos no Diagnóstico Ambiental deste Estudo de Impacto 

Ambiental, identificou-se que a área do empreendimento está totalmente inserida na Área 

Prioritária para a Conservação da Biodiversidade Rio Bento Gomes, que apresenta como 

ações previstas o fomento ao uso sustentável e a criação de UC na categoria de proteção 

integral. Desse modo, o conflito identificado refere-se à impossibilidade da criação da 

categoria proteção integral uma vez que o terminal esteja operando. Com relação a 

Unidades de Conservação (UC) já instituídas, não são previstos conflitos referentes a 

interferências, uma vez que o TPP estará localizado a uma distância mínima de 14,14 km 

da UC mais próxima, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Jubran. 

Com relação à biodiversidade, conforme abordado no Volume 3 deste EIA, na 

região do empreendimento em questão, há o corredor Leste/Oeste superior, composto 

pelos rios Cuiabá, São Lourenço e Piquiri, que conectam as chapadas, incluindo o Parque 

Nacional da Chapada dos Guimarães, ao Rio Paraguai. Esse corredor não é interceptado 

pela área de supressão da vegetação necessária para a implantação do Terminal Portuário 

Paratudal. Considerando a AID do meio biótico, há uma sobreposição de aproximadamente 

18 ha com o corredor ecológico. A sobreposição é maior quando considerada a AII, região 

em que os impactos negativos da implantação e operação do empreendimento são pouco 

expressivos em relação ao meio biótico. 

Não são previstos conflitos relativos à perda de recursos minerais, pois não haverá 

atividades de mineração para implantação do terminal. A operação do terminal também não 

prevê o transporte de minérios, por tratar-se de um terminal de grãos e cargas gerais. 

Quanto à paisagem, a interferência será restrita à área de implantação do terminal, 

o que é descrito detalhadamente na seção 5.2.1.3.1 “Análise Espacial da Paisagem” no 

Volume 3 deste Estudo de Impacto Ambiental. A análise citada leva em consideração a 

composição e a configuração da paisagem afetada pelo empreendimento na Área de 

Influência Direta do terminal, analisando a fragmentação da paisagem, índice de forma, 

índice de proximidade e grau de isolamento, considerando a área de supressão e área 

remanescente para cada novo fragmento. Com base na análise realizada, a interferência 

sobre a paisagem é passível de gerar conflitos sobre a fauna regional, devido à 

fragmentação da região. Os efeitos disso serão mitigados através do Programa de Proteção 

à Fauna, proposto no âmbito deste EIA. 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

239 

Muito tem-se discutido nos últimos anos acerca da influência dos empreendimentos 

hidrelétricos sobre a Região Hidrográfica do Paraguai. Um estudo recente, desenvolvido no 

contexto do Plano de Recursos Hídricos (PRH) do Paraguai e elaborado pela Fundação 

Eliseu Alves da EMBRAPA (ANA, 2019), analisou os efeitos das barragens sobre os 

regimes hidrológicos dos rios da bacia do Paraguai. Entre as principais conclusões pode-

se citar a constatação de que aproveitamentos hidrelétricos com reservatórios de pequeno 

volume útil não são capazes de alterar o regime hidrológico de forma profunda, quando as 

alterações são avaliadas com base em dados de vazões médias diárias. Conforme 

transcrito do estudo: “o impacto das barragens projetadas sobre o regime hidrológico em 

escala diária pode ser relevante em curtos trechos do rio imediatamente a jusante do 

barramento, mas se atenua para jusante, sendo praticamente imperceptível na maior parte 

dos pontos de transição entre o Planalto e o Pantanal”. Esses resultados demonstram que 

a navegação no Rio Paraguai não sofre nem sofrerá influência dos empreendimentos 

hidrelétricos da bacia, não existindo, portanto, conflitos quanto ao uso dos recursos hídricos 

nesse contexto. 

Além do Terminal Portuário Paratudal, tem-se conhecimento de outros terminais 

que poderão operar na hidrovia, conforme prospectado na caracterização de 

empreendimentos portuários. No caso de viabilização da construção e operação contígua 

destes os empreendimentos, entende-se que haverá uma maior disputa entre eles pelas 

cargas agrícolas disponíveis na bacia. Isso não implica, necessariamente, em conflitos 

negativos, mas numa maior competitividade entre os terminais, cujos efeitos poderão ser 

benéficos, na medida em que os produtores agrícolas terão alternativas para exportar seus 

produtos utilizando caminhos logísticos que impliquem em menores fretes de transporte. 

Os ganhos econômicos resultantes atingirão não apenas a população da região, como todo 

o país e sua balança comercial. 

Conforme já mencionado anteriormente, a atividade agropecuária possui um 

elevado grau de significância no cenário econômico do estado de Mato Grosso. Neste 

contexto, não se espera que haja conflito entre a instalação do Terminal Portuário Paratudal 

e as atividades agropecuárias desenvolvidas na região, uma vez que, o local previsto para 

instalação do empreendimento não está sendo explorado para este tipo de atividade.  

Entretanto, a implantação do empreendimento poderá potencializar a produção agrícola na 

região devido a maior facilidade de escoamento da safra produzida.  

Outro ponto a ser destacado é que o futuro empreendimento contribuirá para 

dinamização econômica da região, com a geração de emprego e renda, tanto diretamente, 
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em virtude da instalação e operação do terminal, quanto por meio de geração de empregos 

em atividades indiretas relacionadas a este empreendimento. 

Por derradeiro, algumas conclusões se fazem necessárias: 

• As dimensões do empreendimento são mínimas quando comparadas com a área de 

abrangência definida para este estudo; 

• Diante deste fato, os possíveis impactos ou efeitos que o empreendimento poderá 

agravar, considerando o contexto de empreendimentos analisados, é extremamente 

limitado. Neste sentido, constata-se que inexiste qualquer conflito relacionado às 

atividades de empreendimentos hidrelétricos ou de mineração; 

• Em relação aos empreendimentos agropecuários, esta influência se dá somente em 

aspectos socioeconômicos, na medida que a sua operação somente colaborará na 

viabilização de uma rota logística mais econômica para o escoamento de sua 

produção; 

• Dentre as atividades caracterizadas e analisadas anteriormente, o empreendimento 

somente poderia agravar impactos ou efeitos oriundos da atividade de navegação, 

na medida que sua operação implicará, inexoravelmente, num acrescimento do 

contingente de embarcações que transitam por esta via. Todavia, em relação a este 

impacto, já foram adotadas as devidas medidas de mitigação de seus efeitos, com a 

realização de um estudo de dimensionamento dos comboios considerando as 

características naturais do Rio Paraguai, o qual é devidamente anexado a este 

estudo; 

• Os demais impactos decorrentes da implantação deste empreendimento possuem 

uma abrangência local, a qual foi devidamente dimensionada quando da análise dos 

impactos ambientais, realizada no capítulo 6 deste Estudo de Impacto Ambiental. 

 

Finalizada a análise relacionada aos conflitos relacionados a instalação do 

empreendimento, considerando as características da área de abrangência, bem como dos 

demais empreendimentos em operação, em construção e planejados, pode-se iniciar a 

etapa de Análise Integrada. 

 

8.7 AVALIAÇÃO INTEGRADA 

 

A Análise Integrada trata-se, basicamente, da compilação dos dados prospectados, 

a fim de se realizar a integralização das informações geradas, para se determinar, 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

241 

especialmente, as situações críticas e potenciais existentes, e suas respectivas causas e 

efeitos. O objetivo, ao final, é apresentar medidas para mitigar os efeitos relacionados a 

estas condições críticas, bem como definir diretrizes que nortearão a tomada de decisões 

quanto a inserção de diferentes empreendimentos no Rio Paraguai. 

Esta Avaliação Integrada tem por objetivo organizar os dados coletados e fornecer 

os subsídios para a elaboração da Avaliação Ambiental Integrada. 

A estruturação metodológica desta abordagem será baseada na construção de 

Tucci e Mendes (2006), que subdividem esta análise nas seguintes etapas: 

(i) Principais Aspectos Ambientais: a partir dos dados coletados e prospectados na 

Análise Ambiental Distribuída, deverão ser definidos quais os principais aspectos 

ambientais que demandem atenção especial, dentro do contexto socioambiental 

da área de abrangência; 

(ii) Seleção das Variáveis: a partir dos aspectos identificados, deverão ser 

apresentados quais os indicadores ambientais pertinentes que são capazes de 

avaliar e quantificar os impactos cumulativos e sinérgicos; 

(iii) Simulação dos cenários: A partir da etapa de caracterização do meio ambiente e 

dos empreendimentos em operação, construção e planejados para a área de 

abrangência, deverão ser realizadas simulações, considerando os cenários 

definidos para este estudo, identificado condições ambientais críticas que 

poderão ocorrer; 

(iv) Avaliação dos cenários e dos aspectos ambientais: a partir dos resultados das 

simulações para os cenários temporais, deverão ser reavaliados os principais 

aspectos elencados na etapa (i) desta Avaliação Integrada, os quais deverão ser 

confirmados ou retificados; 

(v) Medidas preventivas: tendo em vista as situações ambientais críticas que 

poderão ocorrer na área de abrangência, serão propostas medidas preventivas 

a serem implementadas a nível institucional, como políticas e programas 

institucionais; 

(vi) Diretrizes: a partir dos resultados de todas as etapas anteriores, serão propostas 

diretrizes que subsidiarão a tomada de decisões relacionadas a inserção de 

novos empreendimentos na área de abrangência, sobretudo em relação a: (a) 

estabelecimento das diretrizes socioambientais para a implantação de 

empreendimentos na área de abrangência do estudo, e o fluxo de embarcações 
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no contexto do rio; e (b) a prevenção sobre os efeitos potenciais cumulativos e 

sinérgicos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. 

 

8.7.1 Principais Aspectos Ambientais 

 

Os principais aspectos socioambientais identificados nas etapas anteriores são 

aqueles relacionados aos impactos mais significantes relacionadas às principais atividades 

econômicas na Bacia do Alto Rio Paraguai no Estado de Mato Grosso. Para esta 

identificação, serão considerados aqueles aspectos que poderão acarretar em condições 

ambientais críticas. 

Neste contexto, foi constatado que as atividades agropecuárias alteram 

significativamente a paisagem, substituindo a vegetação nativa por culturas de grãos e 

criação de gado. Esta atividade culmina em áreas que sofrem com grandes processos 

erosivos, um dos principais problemas na região de estudo, visto que, o solo é arenoso e 

possui alto potencial natural de erodibilidade, que é agravado de forma significativa com a 

retirada da cobertura vegetal. Neste sentido, é necessário ter especial atenção no que diz 

respeito a expansão da fronteira agrícola sobre áreas de vegetação marginal dos rios, uma 

vez que tornará estas áreas mais susceptíveis à erosão, o que poderia levar a processo de 

assoreamento do leito dos rios. 

A aceleração do processo erosivo ocasionado por atividades antrópicas contribuiu, 

de forma significativa, para o aumento do aporte de sedimento para os cursos de água que, 

por consequência, sofrem com o assoreamento, afetando diretamente a biota aquática, que 

invariavelmente interferirá na disponibilidade de recursos alimentares para outros grupos 

faunísticos, alterando também a estrutura e composição de estoques pesqueiros. 

Outro aspecto de grande importância para a região de estudo, se refere aos 

principais impactos ocasionados pela operação de empreendimentos hidrelétricos. Tais 

empreendimentos alteram o regime de fluxo de um trecho do rio onde são implantados. O 

ambiente local é transformado de lótico para ser lêntico, afetando diretamente as espécies 

aquáticas que dependem de ambientes com correnteza.  Este impacto é considerado 

sinérgico com àqueles gerados pelas atividades agropecuárias e incidirá diretamente na 

alteração da biodiversidade local. 

Foi identificado, também, que a região de estudo possui alto potencial minerário, 

com a possibilidade de exploração de água mineral, areia, arenito, argila, basalto, calcário, 

cascalho, caulim, chumbo, cobre, diamante, filito, fosfato, manganês, mármore, ouro, níquel 
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e terras raras. Esta atividade também contribuiu para a fragmentação da paisagem, 

contaminação do solo, da água e dos sedimentos. Os impactos da mineração são 

cumulativos aos gerados no desenvolvimento das atividades agropecuárias. 

Os aspectos ambientais relacionados à atividade de navegação na Hidrovia do Rio 

Paraguai também foram considerados, no entanto, esta atividade ainda é pouco explorada 

no trecho brasileiro da Hidrovia, sobretudo nas regiões próximas a nascente do Rio 

Paraguai. Conforme consta no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) do Rio Paraguai, foram elaboradas diretrizes para a realização de obras de 

dragagem a partir da região central de Cáceres, com o intuito de se viabilizar a navegação 

ao longo de todo o ano, tornando a hidrovia atrativa para o escoamento de cargas, 

consequentemente, para os empreendimentos portuários na região. Cabe destacar que as 

atividades de dragagem de manutenção no Rio Paraguai já são executadas pela AHIPAR 

desde 2009. Neste sentindo, o principal impacto a ser considerado está relacionado com a 

perturbação à fauna aquática durante a execução das atividades de dragagem. Todavia, é 

necessário considerar que, para cenários futuros onde a atividade de navegação será 

intensificada, deverão ser consideradas a possibilidade da ocorrência de impactos 

relacionados a manutenção da integridade das margens do rio, bem como em relação ao 

derramamento de substância que possam alterar os parâmetros de qualidade de água. 

Estes impactos deverão ser devidamente mitigados mediante iniciativa dos 

empreendedores, bem como através de políticas institucionais. 

Com relação aos empreendimentos portuários, atualmente, nenhum 

empreendimento encontra-se em operação na Bacia do Alto Rio Paraguai, no Estado de 

Mato Grosso. Entretanto, foram considerados para um cenário a médio prazo a operação 

do futuro Terminal Portuário Paratudal e o Terminal Portuário de Barranco Vermelho que 

se encontram em fase de licenciamento ambiental, além do Porto de Cáceres, que está 

desativado há mais de dez anos e pode, em um futuro próximo, ser reativado. Assim, foi 

considerado que, para a implantação dos empreendimentos portuários que se encontram 

em processo de licenciamento, os principais aspectos ambientais estão diretamente ligados 

com a alteração da paisagem no local de construção das infraestruturas e dos acessos.  

A partir dos dados apresentados acima, os principais aspectos ambientais 

relacionados a área de abrangência são os seguintes: 

• Fragmentação de ambientes naturais; 

• Aumento de áreas degradadas; 

• Aumento dos processos erosivos; 
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• Alteração na biodiversidade; 

• Alteração na qualidade da água; 

• Alteração de estoques pesqueiros. 

Com a identificação destes aspectos principais, deverão ser selecionados os 

indicadores para quantificar estes aspectos. 

 

8.7.2 Seleção das Variáveis 

 

Para esta etapa, serão apresentados os indicadores ambientais capazes de 

quantificar os principais aspectos ambientais elencados anteriormente, que podem 

acarretar em condições ambientais críticas. Para tanto, foram considerados os indicadores 

ambientais selecionados na etapa de Análise Ambiental Distribuída, cuja relação com os 

aspectos selecionados é apresentada na TABELA 8.21. 

 
TABELA 8.21 – PRINCIPAIS INDICADORES AMBIENTAIS RELACIONADOS COM OS ASPECTOS 
AMBIENTAIS. 

Aspecto Ambiental Indicador Ambiental Variável a ser quantificada 

Fragmentação de ambientes naturais 
Percentual de cobertura 
vegetal 
 

A identificação da supressão de 
vegetação nativa. 

Aumento de áreas degradadas 
 

Aumento dos processos erosivos 

Alteração na biodiversidade 
Índice de avaliação da 
biodiversidade faunística e 
florística 

Riqueza de espécies, 
abundância de indivíduos, 
dominância de espécies e 
equitabilidade na sua 
distribuição. 

Alteração na qualidade da água 
Índice de qualidade da água 
(IQA) 

Medição dos parâmetros físicos, 
químicos e microbiológicos da 
qualidade da água. 

Alteração de estoques pesqueiros 
Índice de avaliação da 
biodiversidade da ictiofauna 

Riqueza de espécies, 
abundância de indivíduos, 
dominância de espécies e 
equitabilidade na sua 
distribuição. 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

Finalizada esta etapa, procede-se para a simulação dos cenários ambientais, com 

a identificação das situações ambientais críticas. 

 

8.7.3 Simulação dos Cenários 

 

A intenção da simulação dos cenários ambientais deste estudo possui, como 

finalidade, determinar quais as condições ambientais mais críticas que poderão ocorrer ao 
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longo do tempo, para a área de abrangência. Portanto, a simulação levou em consideração 

os empreendimentos caracterizados para cada um dos cenários temporais definidos, 

destacando a sobreposição de áreas de influência destes empreendimentos, as quais 

representarão áreas com maiores pressões antrópicas sobre as características 

socioambientais. 

Neste contexto, procede-se a análise dos cenários temporais. 

 

• Cenário A 

O Cenário A corresponde a situação ambiental atual da área de abrangência. Para 

a análise deste cenário, foram consideradas as interações entre as características naturais 

da região junto aos seguintes empreendimentos: (i) empreendimentos hidrelétricos em 

operação; (ii) empreendimento de mineração correspondes às áreas com concessão de 

lavra, licenciamento, lavra garimpeira e registro de extração; (iii) atividade agropecuária 

correspondente ao uso do solo atual na área de abrangência. 

Foi considerado, para os empreendimentos hidrelétricos, que sua área de influência 

corresponde a um raio de 30 km a partir da localização do empreendimento, bem como o 

rio a montante de onde esteja instalado. A partir dos dados prospectados, foram 

identificadas as áreas de convergência entre as áreas de influência destes 

empreendimentos, representada na Figura 8.41. 
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FIGURA 8.41 – MAPA DE INTERSEÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PARA O CENÁRIO A. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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A partir da análise da sobreposição destas áreas de influência, constata-se a 

existência de algumas regiões com sobreposições de pressões antrópicas: As interseções 

mais significativas correspondem aos seguintes tipos de empreendimentos: (i) 

empreendimentos hidrelétricos e atividade agropecuária, com sobreposição numa área de 

1.635.854 ha; (ii) empreendimentos hidrelétricos, de mineração e atividade agropecuária, 

com sobreposição numa área de 386.132 ha; e (iii) empreendimentos de mineração e 

atividade agropecuária, com sobreposição numa área de 715.674 ha. 

Portanto, a avaliação da situação atual já apresenta um indicativo de que os tipos 

de empreendimentos que apresentarão as maiores pressões sobre as características 

ambientais da área de abrangência são os empreendimentos hidrelétricos, de mineração e 

a atividade agropecuária. Neste contexto, já é possível perceber a existência de áreas 

propícias a situações ambientalmente críticas, como a região próxima a nascente do Rio 

Jauru, até as proximidades do Rio Cabaçal, bem como próximas a cabeceira do Rio 

Paraguai, e também na região leste da área de abrangência, próximo as nascentes do rio 

São Lourenço. 

Neste sentido, indica-se que as políticas públicas regionais de proteção à 

biodiversidade devem priorizar estas regiões, por estarem mais susceptíveis a alterações 

de seu ambiente natural, em virtude das já existentes sobreposições de pressões advindas 

de diferentes atividades antrópicas. 

 

• Cenário B 

O Cenário B corresponde a situação ambiental prospectada para o ano de 2027 

para a área de abrangência. Para a análise deste cenário, foram consideradas as 

interações entre as características naturais da região junto aos empreendimentos 

identificados para o Cenário A, juntamente com os seguintes: (i) empreendimentos 

hidrelétricos com status de “construção não iniciada”, “construção”, “projeto básico aceito” 

e “construção com outorga”; (ii) empreendimento de mineração correspondes às áreas em 

fase de disponibilidade, requerimento de lavra, requerimento de lavra garimpeira, 

requerimento de licenciamento e requerimento de registro de extração; (iii) atividade 

agropecuária correspondente a expansão da fronteira agropecuária prospectada para o 

Cenário B; (iv) os empreendimentos portuários de Paratudal, Barranco Vermelho e Porto 

de Cáceres; e (v) a atividade de navegação prospectada para o Cenário B. 

Foi considerado, para os empreendimentos hidrelétricos, que sua área de influência 

corresponde a um raio de 30 km a partir da localização do empreendimento, bem como o 
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rio a montante de onde esteja instalado. Em relação aos empreendimentos portuários, foi 

considerado um raio de 10 km como área de influência. A partir dos dados prospectados, 

foram identificadas as áreas de convergência entre as áreas de influência destes 

empreendimentos, representada na Figura 8.42. 
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FIGURA 8.42 – MAPA DE INTERSEÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PARA O CENÁRIO B. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Com a expansão das atividades de agropecuária, bem como dos empreendimentos 

hidrelétricos e de mineração prospectados para este cenário temporal, é possível identificar 

uma tendência em relação a sobreposição de pressões antrópicas: (i) empreendimentos 

hidrelétricos e atividade agropecuária, com sobreposição numa área de 2.069.069 ha; (ii) 

empreendimentos hidrelétricos, de mineração e atividade agropecuária, com sobreposição 

numa área de 451.896 ha; e (iii) empreendimentos de mineração e atividade agropecuária, 

com sobreposição numa área de 797.979 ha. 

Em relação a análise espacial de áreas críticas, constata-se uma ampliação das 

áreas com sobreposição de pressões advindas de atividades antrópicas nas mesmas 

regiões analisadas para o Cenário A: a região próxima a nascente do Rio Jauru, até as 

proximidades do Rio Cabaçal, bem como próximas a cabeceira do Rio Paraguai, e também 

na região leste da área de abrangência, próximo as nascentes do rio São Lourenço. 

Ademais, constata-se um aumento significativo das intersecções entre 

empreendimentos hidrelétricos e as atividades agropecuárias próximas a nascente do rio 

Itiquira, em virtude principalmente dos empreendimentos hidrelétricos previstos para esta 

região. 

 

• Cenário C 

O Cenário C corresponde a situação ambiental prospectada para o ano de 2042 

para a área de abrangência. Para a análise deste cenário, foram consideradas as 

interações entre as características naturais da região junto aos empreendimentos 

identificados para o Cenário B, juntamente com os seguintes: (i) empreendimentos 

hidrelétricos em estágio de DRI (Registro de Intenção à outorga de Autorização) e DRS 

(Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumário Executivo (DRS) e Eixo 

Inventariado; (ii) empreendimento de mineração correspondes às áreas em fase de 

autorização de pesquisa; (iii) atividade agropecuária correspondente a expansão da 

fronteira agropecuária prospectada para o Cenário C; (iv) os empreendimentos portuários 

de Paratudal, Barranco Vermelho e Porto de Cáceres; e (v) a atividade de navegação 

prospectada para o Cenário C. 

Foi considerado, para os empreendimentos hidrelétricos, que sua área de influência 

corresponde a um raio de 30 km a partir da localização do empreendimento, bem como o 

rio a montante de onde esteja instalado. Em relação aos empreendimentos portuários, foi 

considerado um raio de 10 km como área de influência. A partir dos dados prospectados, 
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foram identificadas as áreas de convergência entre as áreas de influência destes 

empreendimentos, representada na Figura 8.43. 
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FIGURA 8.43 – MAPA DE INTERSEÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS EMPREENDIMENTOS 
PREVISTOS PARA O CENÁRIO C. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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A partir da análise da sobreposição destas áreas de influência, constata-se a 

confirmação de um tendência estabelecida nas simulações anteriores: As interseções mais 

significativas correspondem aos seguintes tipos de empreendimentos: (i) empreendimentos 

hidrelétricos e atividade agropecuária, com sobreposição numa área de 2.746.462 ha; (ii) 

empreendimentos hidrelétricos, de mineração e atividade agropecuária, com sobreposição 

numa área de 916.094 ha; e (iii) empreendimentos de mineração e agropecuária, com 

sobreposição numa área de 756.014 ha. 

Portanto, constata-se a confirmação da tendência de que os empreendimentos 

hidrelétricos, de mineração e a atividade agropecuária representam os tipos de 

interferências antrópicas nos aspectos naturais da área de abrangência com maior 

relevância. Neste contexto, as situações ambientais mais críticas que podem ser 

identificadas são as seguintes: 

• Nas intersecções entre empreendimentos hidrelétricos e a atividade agropecuária, 

identifica-se uma maior pressão em relação a fragmentação de ambientes naturais, 

em virtude dos barramentos em conjunto com a supressão da vegetação nativa para 

criar ambientes de pastagem e de plantio, que interferem diretamente na alteração 

da biodiversidade; 

• Nas intersecções entre empreendimentos de mineração e a atividade agropecuária, 

identifica-se uma maior pressão em relação ao aumento de áreas degradadas, a 

depender do mineral a ser explorado, bem como em virtude da supressão da 

vegetação nativa para criar ambientes de pastagem e de plantio, que interferem na 

alteração da biodiversidade e no aumento dos processos erosivos. Ademais, 

verifica-se uma pressão sobre os corpos d’água nestas áreas, em relação aos seus 

parâmetros de qualidade, em virtude de possíveis contaminações provenientes de 

resíduos da atividade de mineração e por defensivos agrícolas, impactando, 

inclusive, no que diz respeito aos estoques pesqueiros. 

• Nas intersecções entre empreendimentos hidrelétricos, de mineração e a atividade 

agropecuária, constata-se que estas são as áreas de maior fragilidade ambiental 

identificada na área de estudo, estando localizada, sobretudo, entre os rios Cabaçal 

e Jauru, na região noroeste da área de abrangência, bem como nas adjacências do 

Rio Cuiabá e nas proximidades da cabeceira do Rio Paraguai. Nestas áreas, poderá 

ocorrer uma sobreposição de pressões sobre o meio ambiente, acumuladas ao longo 

dos cenários temporais, versando especialmente nos seguintes aspectos: (i) 

qualidade da água, em virtude dos processos de eutrofização decorrentes do 
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barramento do rio; (ii) estoques pesqueiros, em virtude das possíveis contaminações 

provenientes na alteração do fluxo hídrico provocado pelo barramento do rio, em 

conjunto com a contaminação por resíduos de empreendimentos de mineração e 

defensivos agrícolas; e (iii) alteração na biodiversidade local, atrelada ao conjunto 

de ações antrópicas localizadas numa mesma área. 

 

8.7.4 Avaliação dos Cenários e dos Aspectos Ambientais 

 

A partir da simulação dos cenários, é possível chegar a algumas conclusões 

relevantes para este estudo: 

• As atividades antrópicas que possuem maior influência negativa nos aspectos 

ambientais da área de abrangência são os empreendimentos hidrelétricos e as 

atividades agropecuárias; 

• Para cenários futuros, existe a potencialidade de que os empreendimentos de 

mineração possam ser representativos, na hipótese de que todas as áreas 

prospectadas venham a ser efetivamente exploradas; 

• Num mesmo sentido, na hipótese de operação de todos os empreendimentos 

hidrelétricos previstos, os impactos desta atividade serão potencializados; 

• Em relação a situação atual, a atividade agropecuária apresenta as maiores 

pressões sobre os aspectos ambientais da região, por já compreender uma extensa 

área em relação a área de abrangência deste estudo, tendo, inclusive, espaço 

limitado para sua expansão futura. Neste contexto, é preciso ter cautela para evitar 

a exploração de áreas marginais aos rios para esta atividade, em virtude do risco 

atrelado ao incremento da susceptibilidade à erosão do solo; 

• No que diz respeito a atividade de navegação e empreendimentos portuários, 

constata-se que sua área de exploração é mínima quando comparada com outras 

atividades antrópicas existentes e previstas, as quais merecem, de fato, uma 

atenção especial dos órgãos ambientais reguladores; 

• As tendências futuras verificadas é de que estas regiões críticas se expandam até 

uma área de 101.789,9 ha, localizados, sobretudo, entre os rios Cabaçal e Jauru, na 

região noroeste da área de abrangência, bem como nas adjacências do Rio Cuiabá 

e nas proximidades da cabeceira do Rio Paraguai. Todavia, esta área somente se 

tornará crítica se ocorrer a efetiva operação de todos os empreendimentos 
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hidrelétricos prospectados, bem como a ocorrência das atividades de mineração em 

todas as áreas identificadas. 

 

Importante salientar que a área de abrangência definida para este estudo foi a 

Bacia do Alto Paraguai localizada no Estado do Mato Grosso, porque a análise isolada do 

Rio Paraguai seria insuficiente para uma caracterização adequada dos aspectos ambientais 

e do fluxo hídrico da região, em virtude que existe uma dependência do Rio Paraguai em 

relação aos seus afluentes. 

Em relação aos principais aspectos ambientais, observa-se que os elencados na 

subseção 8.7.1 foram integralmente confirmados na simulação e avaliação dos cenários. 

Assim, procede-se para a etapa de proposição de medidas preventivas. 

 

8.7.5 Medidas Preventivas 

 

Esta etapa tem por objetivo elencar medidas preventivas a serem adotadas no 

âmbito institucional, considerando as pressões ambientais existentes em toda a área de 

abrangência, provenientes das diversas atividades antrópicas exercidas. Para esta 

elaboração, alguns fatores relevantes devem ser levados em consideração: 

• Atualmente, a atividade agropecuária ocupa a maior área relativa a área de 

abrangência deste estudo; 

• Que, atualmente, os empreendimentos de mineração se encontram aptos a sua 

exploração imediata em somente 4,3% da área total potencial prospectada para o 

Cenário C; 

• Que, atualmente, os empreendimentos hidrelétricos em operação correspondem a 

38,3% do total de empreendimentos hidrelétricos previstos na área de abrangência. 

 

Neste sentido, constata-se que as medidas mitigadoras devem atingir os seguintes 

objetivos: (i) atenuar os efeitos das pressões relativas à atividade agropecuária; e (ii) auxiliar 

na condução da implementação de novos empreendimentos, sobretudo os hidrelétricos e 

os de mineração, que ainda apresentam um considerável potencial a ser explorado. 

Nesta perspectiva, as principais medidas preventivas que se propõem são as 

seguintes: 

• Plano Estadual de Recuperação de Áreas Degradas; 

• Plano Estadual de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente; 
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• Regulamentação dos Efluentes; 

• Programa Estadual de Monitoramento dos Estoques Pesqueiros; 

• Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade da Água; 

• Plano de Identificação de Áreas Frágeis. 

 

A partir da implementação destas medidas, é possível chegar a parâmetros que 

auxiliarão nas tomadas de decisão por parte dos órgãos ambientais na aprovação de novos 

empreendimentos nesta região, sendo abordados no tópico a seguir. 

 

8.7.6 Diretrizes 

 

Esta etapa tem por objetivo fornecer ferramentas que auxiliem o Poder Público no 

processo de tomada de decisões relativas à implantação de novos empreendimentos na 

área de abrangência. 

Assim, foram desenvolvidas diretrizes para o planejamento e conservação da 

região do Alto Paraguai, abrangendo aspectos primordiais para manutenção da 

biodiversidade e conservação da região. As diretrizes socioambientais propostas a seguir 

devem ser implementadas pelo órgão gestor dos recursos hídricos, com apoio e 

comprometimento das demais entidades (públicas e privadas) intervenientes. Cabe aos 

tomadores de decisão a viabilização das ações por meio dos mecanismos institucionais 

disponíveis. 

• Avaliação e controle dos impactos decorrentes de atividades agropecuárias, com 

avaliação dos efeitos sobre a produção de sedimentos e assoreamento dos corpos 

d’água; 

• Balanço do fluxo entre rios e lagoas do Pantanal, em termos de quantidade de água, 

sedimentos e nutrientes; 

• Aumento da rede de observação de dados hidroclimatológicos; 

• Adoção de medidas de controle relativas à mineração e recuperação de áreas 

degradadas; 

• Adoção de medidas de controle para preservação dos recursos hídricos municipais; 

• Adoção de medidas de controle e procedimentos de emergência para situações de 

risco relativas à convivência da população com eventos de enchentes; 
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• Qualificação dos tomadores de decisão quanto à complexidade dos recursos 

hídricos e visão sistêmica dos processos sociais e econômicos; 

• Controle e tratamento dos efluentes dos principais centros urbanos; 

• Avaliação continuada dos impactos dos diversos empreendimentos sobre o 

Pantanal.  

 

Levando em consideração os dados levantados nas etapas anteriores, constata-se 

que existe, sobretudo, um elevado grau potencial de exploração de empreendimentos 

hidrelétricos e de mineração. Neste sentido, é de fundamental relevância que a aprovação 

destes novos empreendimentos deve-se levar em consideração as áreas frágeis 

identificadas. Portanto, é indicado que o órgão ambiental tenha cautela ao aprovar projetos 

a serem implementados nas seguintes áreas: 

a) Entre os rios Cabaçal e Jauru: nesta região, existem vários empreendimentos 

hidrelétricos e de mineração previstos. A ocorrência de diversas pressões ambientais 

nesta região poderá acarretar em impactos locais sobre a biodiversidade, bem como 

em relação a qualidade da água na região central de Cáceres, uma vez que estes 

rios desaguam no Rio Paraguai neste local; 

b) Ao longo do Rio Cuiabá: o Rio Cuiabá possui um considerável potencial hidrelétrico, 

todavia, se ocorrer a implementação destes empreendimentos em cascata, 

conforme prospectado, acarretará na potencialização de diversos impactos 

ambientais relacionados a alteração do fluxo hídrico neste rio. 

c) Na cabeceira do Rio Paraguai: existe, nesta região, várias áreas de pesquisa para 

exploração mineral. Contudo, por se tratar da região onde está localizada a nascente 

do Rio Paraguai, onde se encontram, também, as áreas de maior susceptibilidade a 

erosão, o grau de prioridade na preservação ambiental desta região é absolutamente 

prioritário, haja vista que a eventual contaminação do Rio por resíduos de 

empreendimentos de mineração, bem como o seu assoreamento podem acarretar 

em prejuízos consideráveis ao aspectos ambientais do Rio Paraguai. 

 

Por fim, conforme determinado no Termo de Referência, devem ser consideradas 

diretrizes específicas para a implantação de empreendimentos que afetem o fluxo de 

embarcações no contexto do rio. Neste contexto, algumas características devem ser 

levadas em consideração: 
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• Atualmente, a navegação através deste tramo do Rio Paraguai, apesar de existente 

e viabilizada, ainda é incipiente, haja vista que inexistem, atualmente, qualquer 

empreendimento portuário em operação que viabilize a navegação comercial neste 

tramo; 

• Que quaisquer impactos relacionados a dragagem de aprofundamento e de 

manutenção não seriam agravados pelo aumento do fluxo de embarcações, uma vez 

que a AHIPAR já realiza as operações de dragagem do Rio Paraguai desde 2009; 

• Com a realização do EVTEA do Rio Paraguai, foram estabelecidos diretrizes de 

projetos de dragagem que viabilizem a navegação pelo Rio Paraguai durante todo o 

ano; 

• Em virtude das características peculiares do regime hídrico do Rio Paraguai ao longo 

do ano, que as suas margens representam áreas sensíveis, que demandam 

cuidados dos operadores, a fim de evitar colisões que podem acarretar em 

desbarrancamentos e possível assoreamento de determinado tramo do Rio; 

• Que as previsões para os cenários futuros, em especial o Cenário C, correspondente 

ao ano de 2042, apresentam um fluxo médio de embarcações comerciais ao longo 

do Rio Paraguai de somente 4 embarcações ao dia, sendo este fluxo totalmente 

irrelevante em relação as atividades pesqueiras praticadas ao longo do Rio Paraguai, 

ou em suas lagoas adjacentes. 

 

Diante destes fatos, constata-se que o principal cuidado que o órgão ambiental 

deve ter em relação a empreendimentos que incrementem o fluxo de embarcações pelo 

Rio Paraguai compreende a preservação de suas margens. Neste sentido, é importante 

considerar que a aprovação de novos empreendimentos deve estar acompanhada de 

estudos que averiguem que a operação de navegação será efetuada considerando as 

características naturais do Rio Paraguai, com o dimensionamento dos comboios 

considerando estas limitações, bem como empreendimentos pré-existentes e que estejam 

em operação. 

 

8.8 AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA 

 

Trata-se da última etapa referente ao estudo dos Impactos Cumulativos e 

Sinérgicos definido para este estudo. 
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A Avaliação Ambiental Integrada (AAI) visa subsidiar a compreensão da dinâmica 

socioeconômica do empreendimento em relação aos usos múltiplo do Rio Paraguai, dos 

padrões culturais e antropológicos, bem como dos processos de intervenção antrópica 

sobre os ecossistemas. 

A AAI constitui um processo interdisciplinar de avaliação dos processos naturais e 

humanos e suas interações nos cenários de qualidade ambiental atual e futura, em escalas 

temporais e espaciais apropriadas (EEA, 1999).  

Embora mais comumente realizada em estudos de empreendimentos hidrelétricos, 

a Avaliação Ambiental Integrada, no caso do Terminal Portuário Paratudal, visa avaliar os 

efeitos cumulativos e sinérgicos decorrentes do conjunto de empreendimentos e atividades 

ocorrendo simultaneamente na região de análise durante os cenários atual (Cenário A), de 

médio prazo (Cenário B) e longo prazo (Cenário C).  

A partir dos levantamentos apresentados na Caracterização, Avaliação Ambiental 

Distribuída e Conflitos, os aspectos socioambientais afetados pelos impactos do 

empreendimento foram identificados e hierarquizados. Com base nesses aspectos 

levantados na Avaliação Ambiental Distribuída, foram analisadas as interações com efeitos 

de outros empreendimentos da bacia, visando identificar áreas mais frágeis e o 

estabelecimento de cenários alternativos de desenvolvimento. 

Neste sentido, é avaliado os principais impactos que podem apresentar 

cumulatividade e sinergia com outras categorias de empreendimentos, considerando as 

fases (planejamento, implantação e operação), bem como os cenários temporais. 

 

8.8.1 Impactos Cumulativos e Sinérgicos: Fase de Planejamento 

 

A Fase de Planejamento corresponde ao Cenário A definido para este estudo. Os 

impactos ambientais identificados para o empreendimento, e que podem apresentar 

cumulatividade ou sinergia, são apresentados no Quadro 8.12. 

 

QUADRO 8.12  – IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO 
NA FASE DE PLANEJAMENTO (CENÁRIO A). 

Impactos Ambiental Cumulatividade Sinergia 

Contribuição científica a partir de dados resultantes 
dos estudos de flora, fauna e meio físico 

Sim Não 

Contribuição científica a partir de dados resultantes 
dos estudos socioeconômicos 

Sim Não 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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Portanto, considera-se que existe somente impactos cumulativos referentes a 

realização de pesquisas sobre a biodiversidade local, bem como de dados 

socioeconômicos, que virão a ser adicionada ao escopo de pesquisas realizadas por outros 

empreendimentos em fase de licenciamento na área de abrangência. 

 

8.8.2 Impactos Cumulativos e Sinérgicos: Fase de Implantação 

 

A Fase de Instalação corresponde ao Cenário B definido para este estudo. Os 

impactos ambientais identificados para o empreendimento, e que podem apresentar 

cumulatividade ou sinergia, são apresentados no Quadro 8.13. 

 

QUADRO 8.13 - IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO 
NA FASE DE INSTALAÇÃO (CENÁRIO B). 

Impactos Ambiental Cumulatividade Sinergia 

Indução de processos erosivos Sim Sim 

Alteração da qualidade da água por suspensão de 
sedimentos 

Sim Sim 

Alteração da qualidade da água por derramamento 
de óleos e graxas ou substâncias perigosas  

Sim Sim 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases 
poluentes e material particulado 

Sim Não 

Aumento dos níveis de ruído  Sim Sim 

Perda de cobertura vegetal e descaracterização da 
paisagem 

Sim Sim 

Dispersão da fauna terrestre e avifauna Sim Não 

Dispersão da biota aquática Sim Não 

Incentivo à economia local Sim Sim 

Aumento das receitas públicas Sim Não 

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e 
induzidos) 

Sim Sim 

Aumento na demanda sobre os serviços públicos 
de saúde e infraestrutura 

Sim Não 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

A seguir, é apresentada como se caracterizam as cumulatividades e sinergias 

identificadas: 

• Indução de processos erosivos: apresenta cumulatividade com atividades 

agropecuárias e com os empreendimentos de mineração, agravando o grau de 

erodibilidade do solo na área de abrangência, e foi considerado sinérgico por 

produzir maior aporte de sedimento para o leito dos rios, que poderá interferir na 

biota aquática e na atividade de navegação, pelo aumento da fragilidade nas bordas 

dos rios; 
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• Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos: apresenta 

cumulatividade com a atividade de navegação, pelo fato de ambas contribuírem para 

o revolvimento do leito do rio, bem como apresentou sinergia na dispersão da biota 

aquática; 

• Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 

substâncias perigosas: apresenta cumulatividade com a atividade de navegação, 

em virtude do risco de ocorrência de derramamentos de substância diversas no 

corpo hídrico, bem como apresenta sinergia na dispersão da biota aquática; 

• Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 

particulado: apresenta cumulatividade com a atividade de navegação, devido a 

emissão de poluentes na atmosfera; 

• Aumento dos níveis de ruído: apresenta cumulatividade com a atividade de 

navegação, bem como sinergia para a dispersão da fauna, em virtude dos ruídos 

produzidos; 

• Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem: apresenta 

cumulatividade com os empreendimentos hidrelétricos, de mineração e a atividades 

agropecuárias, em virtude da alteração da cobertura vegetal na área de abrangência. 

Ademais, apresenta sinergia com a dispersão da fauna; 

• Dispersão da fauna terrestre e avifauna: apresenta cumulatividade com todos os 

empreendimentos prospectados neste estudo, por colaborar na dispersão da fauna 

na área de abrangência; 

• Dispersão da biota aquática: apresenta cumulatividade com a atividade de 

navegação e empreendimentos hidrelétricos; 

• Incentivo a economia local: apresenta cumulatividade junto a outros 

empreendimentos, em virtude da dinamização da economia, bem como apresenta 

sinergia no aumento de receitas públicas; 

• Aumento das receitas públicas: apresenta cumulatividade junto a outros 

empreendimentos, com a arrecadação de tributos; 

• Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos): apresenta 

cumulatividade junto a outros empreendimentos pela dinamização da economia, 

bem como apresenta sinergia no incremento das receitas públicas; 

• Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura: 

apresenta cumulatividade com outros empreendimentos, uma vez que a instalação 
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de trabalhadores na região acarretará na sobreposição de pressões sobre a 

demanda de serviços públicos de saúde e de infraestrutura. 

 

8.8.3 Impactos Cumulativos e Sinérgicos: Fase de Operação 

 

A Fase de Instalação corresponde ao Cenário C definido para este estudo. Os 

impactos ambientais identificados para o empreendimento, e que podem apresentar 

cumulatividade ou sinergia, são apresentados na Quadro 8.14. 

 

QUADRO 8.14 - IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS RELACIONADOS AO EMPREENDIMENTO 
NA FASE DE OPERAÇÃO (CENÁRIO C). 

Impactos Ambiental Cumulatividade Sinergia 

Indução de processos erosivos Sim Sim 

Alteração da qualidade da água por derramamento 
de óleos e graxas ou substâncias perigosas  

Sim Sim 

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases 
poluentes e material particulado 

Sim Não 

Aumento dos níveis de ruído  Sim Sim 

Dispersão da biota aquática Sim Sim 

Introdução de espécies exóticas e invasoras Sim Não 

Incentivo à economia local Sim Sim 

Aumento das receitas públicas Sim Não 

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e 
induzidos) 

Sim Sim 

Aumento na demanda sobre os serviços públicos 
de saúde e infraestrutura 

Sim Não 

Atração de atividades comerciais relacionadas ao 
empreendimento portuário 

Sim Sim 

Valorização de bens imobiliários Sim Sim 

Redução dos custos logísticos e favorecimento das 
trocas comerciais no mercado nacional e 
internacional 

Sim Sim 

Redução de custos socioambientais  Sim Sim 

Redução dos custos de manutenção da 
infraestrutura viária 

Sim Não 

Indução a melhorias na infraestrutura local Sim Sim 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

A seguir, é apresentada como se caracteriza cada cumulatividade e sinergia 

identificadas: 

• Indução de processos erosivos: apresenta cumulatividade com atividades 

agropecuárias e com os empreendimentos de mineração, agravando o grau de 

erodibilidade do solo na área de abrangência, e foi considerado sinérgico por 

produzir maior aporte de sedimento para o leito dos rios, que poderá interferir na 
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biota aquática e na atividade de navegação, pelo aumento da fragilidade nas bordas 

dos rios; 

• Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 

substâncias perigosas: apresenta cumulatividade com a atividade de navegação, 

em virtude do risco de ocorrência de derramamentos de substância diversas no 

corpo hídrico, bem como apresenta sinergia na dispersão da biota aquática; 

• Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 

particulado: apresenta cumulatividade com a atividade de navegação, devido a 

emissão de poluentes na atmosfera; 

• Aumento dos níveis de ruído: apresenta cumulatividade com a atividade de 

navegação e outros empreendimentos portuários, bem como sinergia para a 

dispersão da fauna, em virtude dos ruídos produzidos; 

• Dispersão da biota aquática: apresenta cumulatividade com a atividade de 

navegação, empreendimentos hidrelétricos e outros empreendimentos portuários 

em operação; 

• Incentivo a economia local: apresenta cumulatividade junto a outros 

empreendimentos, em virtude da dinamização da economia, bem como apresenta 

sinergia no aumento de receitas públicas; 

• Aumento das receitas públicas: apresenta cumulatividade junto a outros 

empreendimentos, com a arrecadação de tributos; 

• Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos): apresenta 

cumulatividade junto a outros empreendimentos pela dinamização da economia, 

bem como apresenta sinergia no incremento das receitas públicas; 

• Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura: 

apresenta cumulatividade com outros empreendimentos, uma vez que a instalação 

de trabalhadores na região acarretará na sobreposição de pressões sobre a 

demanda de serviços públicos de saúde e de infraestrutura. 

• Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário: 

apresenta cumulatividade com outros empreendimentos portuários, com a 

potencialização de serviços de suporte a este tipo de empreendimento na região, 

bem como apresenta sinergia no incentivo a economia local; 

• Valorização de bens imobiliários: apresenta cumulatividade, especialmente, com 

empreendimentos agropecuários, uma vez que a viabilização de uma nova rota 
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logística mais econômica potencializará o valor de mercado de áreas de plantio 

próximas ao porto, bem como apresenta sinergia com o aumento das receitas 

públicas; 

• Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no 

mercado nacional e internacional: apresenta cumulatividade com outros 

empreendimentos portuários, bem como com empreendimentos agropecuários, uma 

vez que esta redução representará uma potencialização da competitividade dos 

portos da região, bem como dos seus produtores agrícolas. Também apresenta 

sinergia na redução de custos socioambientais. 

• Redução dos custos socioambientais: apresenta cumulatividade entre os 

empreendimentos portuários, bem como sinergia com a dinamização da economia 

local; 

• Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária: apresenta 

cumulatividade com outros empreendimentos portuários, na medida que potencializa 

o escoamento de produtos por alternativas diversas da rodoviária; 

• Indução a melhorias na infraestrutura local: possui sinergia com outros 

empreendimentos portuários, por auxiliar nesta potencialização da infraestrutura 

local, bem como apresenta sinergia no incentivo à economia local. 

 

 

8.8.4 Identificação das Áreas Frágeis 

 

Conforme elencado anteriormente neste estudo, os empreendimentos portuários e 

a navegação não apresentarão efeitos significativos sobre a atividade pesqueira ou mesmo 

o turismo. Todavia, é possível identificar uma área frágil referente a implantação de um 

porto e a atividade de navegação, que corresponde a Área de Preservação Permanente 

adjacente ao Rio Paraguai, que abrange este empreendimento. 

Nesta área, a execução e obras pode carretar num acréscimo do grau de 

erodibilidade das margens, bem como potencializa o fenômeno de queda de margens que 

ocorre de forma natural ao longo do rio, mas que pode ser acentuada em virtude de colisões 

das embarcações. 

Neste sentido, importante salientar que este empreendimento adotará duas 

medidas mitigadores importantes para atenuar os efeitos críticos destas áreas frágeis: 
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• A construção de uma estrutura suspensa que interliga as estruturas do porto com a 

área de atracação, eliminando, assim, a construção de qualquer infraestrutura em 

área de preservação permanente; 

• Que as embarcações que navegarão pela rota logística viabilizada pelo Terminal 

Portuário Paratudal obedecerão a um dimensionamento especialmente idealizado 

para o Rio Paraguai, a fim de evitar quaisquer acidentes provenientes de colisão nas 

margens, nos termos do estudo realizado pelo IPT anexado a este EIA. 

 

8.8.5 Cenários Alternativos de Desenvolvimento 

 

A avaliação dos cenários alternativos de desenvolvimento socioeconômico foi 

baseada no estudo abordado no Capítulo 4 do Volume 1 deste Estudo de Impacto 

Ambiental, referente à “ Inserção Regional e Legislação Ambiental”. As fontes de 

informação consultadas foram o Conselho Sul Americano de Infraestrutura e Planejamento 

(COSIPLAN), o Governo Federal, os governos do estado de Mato Grosso e as prefeituras 

municipais da região, através dos portais de transparência. A análise foi realizada sob o 

enfoque do desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento econômico e meio 

ambiente.  

Os planos e programas de infraestrutura tem como finalidade promover o 

desenvolvimento dos diferentes modais de transporte, bem como da estrutura de 

comunicação. Atualmente, 7 programas se destinam para tais fins, sendo eles: Programa 

de aceleração do crescimento (PAC), Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e 

Planejamento (COSIPLAN), Pró-Estacas e Concessões, Pró-Estacas Vale do Rio Cuiabá, 

Rodoanel, Pró-concreto e Programas municipais. 

Entre os principais serviços estão: construção, pavimentação, manutenção da 

sinalização e duplicação de rodovias; readequação, manutenção e melhoramento da 

navegabilidade em hidrovias; construção e recuperação de pontes, além da substituição 

das de madeira por de concreto; e obras de infraestrutura com potencial turístico. As obras 

citadas encontram-se em distintas situações de andamento, como pré-execução, em 

execução, em obras e ação preparatória.  

Já com relação ao Desenvolvimento Socioeconômico, a finalidade dos planos e 

programas existentes é promover o bem-estar social e econômico das localidades, pelos 

quais são evidenciadas uma série de atividades como: obras de irrigação, açudagem, 

drenagem, proteção e recuperação do solo, florestamento, reflorestamento, destoca, 
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elaboração de projetos de licenciamento ambiental, instalação de unidades de referência 

tecnológica (URT’s) para capacitação de profissionais e a zona de processamento e 

exportação (ZPE) que possibilita a comercialização de mercadorias com isenção fiscal.  

As atividades citadas estão dispostas em 4 diferentes programas socioeconômicos, 

a saber: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Pirarucu (Pró-Pirarucu), Programa 

Estadual da Agricultura Familiar (PEAF) e Zona de Processamento e Exportação de 

Cáceres (ZPE). 

A terceira categoria analisada nos cenários alternativos de desenvolvimento 

econômico refere-se ao meio ambiente, sendo a que apresenta maior quantidade de planos 

e programas com objetivo de preservação e promoção da sustentabilidade do meio 

ambiente. São exemplos: o Plano Nacional de Saneamento Básico, Programa Produtor de 

Água, Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica do Paraguai, Plano de Recursos Hídricos Integrado (PRHI) do Alto Paraguai 

Médio e Alto Paraguai Superior, Projeto de conservação e recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) da Bacia Hidrográfica do Paraguai, Projeto Áreas 

Protegidas da Amazônia (ARPA) e Água para Todos. 

Os programas citados têm como algumas de suas principais atividades a melhoria, 

recuperação e proteção dos recursos hídricos, financiar medidas para o abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, 

formalizar e estruturar arranjo institucional para a Região Hidrográfica do Paraguai, 

desenvolver ações para a segurança de barragens, estudos para a implementação da Área 

de Proteção Ambiental (APA) das Nascentes do Rio Paraguai e execução da gestão das 

Unidades de Conservação (UC). 
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9 MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

O Termo de Referência para a elaboração do EIA e seu respectivo RIMA para a 

construção do Terminal Portuário Paratudal aborda a necessidade de estabelecer medidas 

de prevenção, mitigação e/ou compensação dos impactos negativos identificados. As 

medidas propostas auxiliarão a elaboração de um Plano Básico Ambiental (PBA), conforme 

determinado pela Portaria nº 289, de 16 de julho de 2013, em etapa posterior ao 

licenciamento prévio. 

As medidas ambientais adotadas a fim de atenuar os impactos no meio físico, 

biótico e/ou socioeconômico, podem ser de caráter mitigatório, preventivo, corretivo ou 

compensatório, e as medidas a fim de maximizar os impactos positivos são denominadas 

de potencializadoras. 

As medidas mitigatórias têm por finalidade atenuar os efeitos ocorridos por 

determinado impacto ambiental. As medidas preventivas têm como objetivo prevenir ou 

minimizar efeitos adversos, antes de esses se manifestarem, ou seja, são implantadas 

antes da ocorrência do impacto. Já as medidas corretivas visam eliminar ou minimizar 

impactos que ocorreram, atuando de forma a controlar ou eliminar o impacto e o fator 

gerador. Ainda, em um empreendimento, existem impactos que podem ser compensados 

por medidas compensatórias, sendo que essas têm por finalidade a apresentação de 

contrapartidas por danos ambientais ocasionados. Para os impactos positivos, as medidas 

potencializadoras consistem em otimizar ou maximizar o efeito do impacto sob forma direta 

ou indireta. 

Desse modo, cada atividade do empreendimento pode estar relacionada a um ou 

mais impactos, os quais, por sua vez, contam com medidas próprias, sendo que tais 

medidas, por vezes, justificam a criação de Programas Ambientais (Figura 9.1).  

 

FIGURA 9.1 – EXEMPLO DE OBTENÇÃO DE UM PROGRAMA E/OU SUBPROGRAMA AMBIENTAL. 

Atividade Impacto Ambiental
Medidas Mitigatórias 

ou Potencializadoras

Programa e/ou 

Subprograma 

Ambiental

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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Os Programas Ambientais têm por objetivo implementar medidas de prevenção, 

mitigação e compensação dos impactos ambientais identificados, visando: o 

acompanhamento da evolução da qualidade ambiental da área de influência do 

empreendimento; garantir a eficiência das ações a serem executadas e avaliar a 

necessidade de adoção de medidas complementares. 

 

9.1 METODOLOGIA  

 

Com base nas discussões interdisciplinares das ações do empreendimento 

portuário, do diagnóstico ambiental das áreas de influência, e com base na identificação e 

classificação dos impactos, esse tópico foi desenvolvido a fim de analisar as melhores 

medidas e ações a serem adotadas no Terminal Portuário Paratudal. As medidas e ações 

devem atuar visando mitigar, atenuar ou prevenir os efeitos negativos advindos da 

implantação, operação e possível desativação do empreendimento, bem como 

potencializar os impactos positivos. 

Para tanto, os aspectos ambientais foram correlacionados com seus respectivos 

impactos, medidas e programas ambientais, apresentando ao final o resultado esperado 

para cada ação. Cada impacto pode ter uma ou mais medida (mitigatória, corretiva, 

preventiva ou compensatória) ou medida potencializadora vinculada. Além disso, uma 

mesma medida pode intervir em diferentes impactos e cada medida também pode estar 

vinculada com mais de um programa ambiental. Tais correlações podem ser observadas 

por meio do exemplo apresentado na Figura 9.2. 

Em sequência, apresenta-se a proposta final dos Programas Ambientais a serem 

integrantes no Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento visando implantar com 

eficiência as medidas e ações indicadas nesse tópico e acompanhar a evolução da 

qualidade ambiental da área de influência do empreendimento.  
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FIGURA 9.2 – EXEMPLO DE FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DA TABELA DE MEDIDAS 
MITIGADORAS/COMPENSATÓRIAS E POTENCIALIZADORAS. 

ATIVIDADE

IMPACTO AMBIENTAL 

A

IMPACTO AMBIENTAL 

B

IMPACTO AMBIENTAL 

C

MEDIDA MITIGATÓRIA 

A

MEDIDA MITIGATÓRIA 

B

MEDIDA 

POTENCIALIZADORA 

A

PROGRAMA

A

SUBPROGRAMA

A

RESULTADOS ESPERADOS

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  

 

Com base na metodologia proposta foi possível correlacionar os aspectos 

ambientais com os respectivos impactos, as medidas e programas ambientais que 

envolvem cada impacto, bem como os resultados esperados, conforme apresentado no 

Quadro 9.1 para a fase de Implantação, no Quadro 9.2 para a fase de Operação e no 

Quadro 9.3 para a fase de Desativação. 
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QUADRO 9.1 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA FASE DE IMPLANTAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS. 

Impactos ambientais Medidas Mitigatórias, preventivas, corretivas, compensatórias ou potencializadoras Programa Ambiental Resultado esperado 

Contaminação do solo por resíduos 
diversos 

Destinação adequada de resíduos 
Realizar a revisão periódica de maquinários e realizar o abastecimento de combustíveis por 
pessoal autorizado e treinado 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de 
Emergência (PGR-PAE) 
Programa Ambiental para a Construção (PAC)   
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade do solo 

Indução de processos erosivos nas áreas 
de atracação 

Implantar projeto de drenagem 
Proteção das margens 
Reflorestamento de áreas degradadas 

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Estabilizar os processos erosivos 
existentes e reduzir a indução de 
novos processos erosivos 

Alteração da qualidade da água por 
derramamento óleos e graxas ou 
substâncias perigosas   

Destinação adequada de resíduos 
Realizar a revisão periódica de maquinários e realizar o abastecimento de combustíveis por 
pessoal autorizado e treinado 
Utilização de dispositivos adequados para a contenção de vazamentos 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de 
Emergência (PGR-PAE) 
Programa Ambiental para a Construção (PAC)   
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade da 
água 

Alteração da qualidade da água pela 
suspensão de sedimentos 

Destinação adequada do material dragado 
Monitoramento da qualidade da água 

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade da 
água 

Alteração da qualidade do ar por emissão 
de gases poluentes e material particulado 

Umectação de áreas de movimentação de maquinários 
Realizar a revisão periódica de maquinários 
Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s) 

Programa Ambiental para a Construção (PAC) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade do ar 

Aumento dos níveis de ruído  
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
Controle de velocidade dos veículos e equipamentos 

Programa Ambiental para a Construção (PAC) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção do nível de ruído 
dentro do limite permitido 

Interferência em patrimônio arqueológico  
Resgate do patrimônio de Pintada 
Disponibilização do conhecimento histórico e cultural para a sociedade; 

Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PPA) 
Proteção e preservação do 
Patrimônio Arqueológico 

Perda de cobertura vegetal e 
descaracterização da paisagem 

Realizar o acompanhamento da supressão e o resgate de plantas epífitas, de plântulas e do 
germoplasma 
Reflorestamento de áreas degradadas 
Realizar plantio compensatório 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS)  

Manutenção da caracterização 
vegetal do local 

Dispersão da biota aquática 
Monitoramento da biota aquática                                                               
Monitoramento da qualidade da água 
Realização de dragagens fora do período reprodutivo das espécies 

Programa de Proteção à Fauna (PPF) 
Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da biota aquática 

Dispersão da fauna terrestre e avifauna 
Realizar o acompanhamento da supressão e o salvamento dos indivíduos incapazes de 
realizar o deslocamento 

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção do habitat para os 
animais locais 

Proliferação de animais vetores 
Evitar acúmulo de água parada e resíduos 
Realizar acondicionamento e destino adequados para os resíduos sólidos                                                           
Comunicação sobre a temática com os trabalhadores locais  

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Controle de proliferação de 
animais vetores 

Incentivo à economia local 
Priorizar contratações de trabalhadores e fornecedores locais 
Priorizar a compra de materiais e insumos no comércio local 

Programa de Comunicação Social (PCS) Dinamização da economia local 

Geração de emprego e renda (diretos, 
indiretos e induzidos) 

Priorizar a contratação de trabalhadores e fornecedores locais 
Priorizar a compra de materiais e insumos no comércio local 
Capacitar a mão de obra local 

Programa de Comunicação Social (PCS) 
Oportunidades de emprego para 
a população local 

Atração de atividades comerciais 
relacionadas ao empreendimento 
portuário  

Promover ampla divulgação do empreendimento portuário Programa de Comunicação Social (PCS) Dinamização da economia local 
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Aumento na demanda sobre os 
serviços públicos de saúde e 
infraestrutura 

Priorizar contratações de trabalhadores e fornecedores locais  
Garantir as condições sanitárias adequadas nas instalações do TPP, Adotar ações de 
educação em saúde para os trabalhadores e sinalizar adequadamente o local das obras 
Criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Programa Ambiental para a Construção (PAC) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Redução da pressão sobre as 
infraestruturas locais 

Acidentes com trabalhadores do porto 
Garantir as condições sanitárias adequadas nas instalações do TPP, adotar ações de 
educação em saúde para os trabalhadores e sinalizar adequadamente o local das obras 
Criar uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de 
Emergência (PGR-PAE)                                                                                                      
Programa Ambiental para a Construção (PAC) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Gerenciamento de riscos e 
treinamento de funcionários 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  

 

 

QUADRO 9.2 – MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA FASE DE OPERAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS. 

Impactos ambientais 
Medidas de Mitigação (Preventivas, compensatórias ou 
Potencializadoras) 

Programa/Subprograma Ambiental Resultado esperado 

Contaminação do solo por resíduos diversos 
Destinação adequada de resíduos 
Realizar a revisão periódica de maquinários e realizar o abastecimento de 
combustíveis por pessoal autorizado e treinado 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência (PGR-
PAE) 
Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP)   
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade do solo 

Indução de processos erosivos nas áreas de 
atracação 

Implantar projeto de drenagem 
Proteção das margens 
Reflorestamento de áreas degradadas 

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Estabilizar os processos erosivos 
existentes e reduzir a indução de 
novos processos erosivos 

Alteração da qualidade da água por 
derramamento óleos e graxas ou substâncias 
perigosas   

Destinação adequada de resíduos 
Realizar a revisão periódica de maquinários e realizar o abastecimento de 
combustíveis por pessoal autorizado e treinado 
Utilização de dispositivos adequados para a contenção de vazamentos 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência (PGR-
PAE)                                                            Programa Ambiental para a Operação 
Portuária (PAOP)   
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade da água 

Alteração da qualidade do ar por emissão de 
gases poluentes e material particulado 

Umectação de áreas de movimentação de maquinários 
Realizar a revisão periódica de maquinários 
Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s) 
Utilização de redutores de poeiras nos armazéns e silos 

Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da qualidade do ar 

Aumento dos níveis de ruído  
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
Controle de velocidade dos veículos e equipamentos 

Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção do nível de ruído dentro 
do limite permitido 

Dispersão da biota aquática 
Monitoramento da biota aquática                                                              
Monitoramento da qualidade da água 
Realização de dragagens fora do período reprodutivo das espécies 

Programa de Proteção à Fauna (PPF) 
Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Manutenção da biota aquática 

Introdução de espécies exóticas e invasoras 
Evitar lastro e deslastro 
Realizar acondicionamento adequado dos resíduos                             
Monitorar a biota aquática e terrestre                                                               

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 
Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 

Controle de espécies exóticas e 
invasoras 

Proliferação de animais vetores 
Evitar acúmulo de água parada e resíduos 
Realizar acondicionamento e destino adequados para os resíduos sólidos                                                           
Comunicação sobre a temática com os trabalhadores locais  

Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Controle de proliferação de animais 
vetores 
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Incentivo à economia local 
Priorizar contratações de trabalhadores e fornecedores locais 
Priorizar compra de materiais e insumos no comércio local 

Programa de Comunicação Social (PCS) Dinamização da economia local 

Geração de emprego e renda (diretos, 
indiretos e induzidos) 

Acentuar a priorização de contratações de trabalhadores e fornecedores 
locais 
Priorizar compra de materiais e insumos no comércio local 

Programa de Comunicação Social (PCS) 
Oportunidades de emprego para a 
população local 

Atração de atividades comerciais relacionadas 
ao empreendimento portuário  

Promover ampla divulgação do empreendimento portuário Programa de Comunicação Social (PCS) Dinamização da economia local 

Aumento na demanda sobre os serviços 
públicos de saúde e infraestrutura 

Priorizar contratações de trabalhadores e fornecedores locais 
Garantir as condições sanitárias adequadas nas instalações do TPP, 
Adotar ações de educação em saúde para os trabalhadores e sinalizar 
adequadamente o local das obras 
Criação de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 

Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Redução da pressão sobre as 
infraestruturas locais 

Acidentes com trabalhadores do porto 

Garantir as condições sanitárias adequadas nas instalações do TPP, 
adotar ações de educação em saúde para os trabalhadores e sinalizar 
adequadamente o local das obras 
Implementar um atendimento ambulatorial para com os caminhoneiros que 
se dirigem ao empreendimento 
Criar uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência (PGR-
PAE) 
Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 
Programa de Educação Ambiental (PEA) 
Programa de Comunicação Social (PCS) 

Gerenciamento de riscos e 
treinamento de funcionários 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  

 

QUADRO 9.3 – MEDIDAS MITIGADORAS E POTENCIALIZADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA FASE DE DESATIVAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS. 

Impactos ambientais 
Medidas de Mitigação (Preventivas, compensatórias ou 
Potencializadoras) 

Programa/Subprograma Ambiental Resultado esperado 

Regeneração da flora nativa 
Recuperação do solo alterado 
Proteção da área a ser regenerada 
Reflorestamento da área degradada  

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) Regeneração da flora 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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9.2 PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Baseado nas discussões interdisciplinares das ações do empreendimento 

portuário, do diagnóstico ambiental das áreas de influência e na identificação e classificação 

dos impactos ambientais, foram propostos os seguintes programas e subprogramas 

ambientais: 

 

• Programa de Educação Ambiental (PEA) 

• Programa de Comunicação Social (PCS) 

• Programa Ambiental para a Construção (PAC) 

- Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos na 

Construção; 

- Subprograma de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos na 

Construção; 

 - Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Construção. 

• Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 

- Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos na Operação 

Portuária; 

- Subprograma de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos na Operação 

Portuária; 

- Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Operação Portuária. 

• Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência (PGR-

PAE) 

- Subprograma de Ação de Emergência para Derramamento de Substância 

Perigosas; 

- Subprograma de Ação de Emergência para Acidentes com Trabalhadores;  

- Subprograma de Ação de Contingência para Incêndios e Explosões. 

• Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH) 

• Programa de Controle de Proliferação de Pragas e Vetores 

• Programa de Proteção à Fauna (PPF) 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) 

- Subprograma de resgate arqueológico do sítio arqueológico Pintada; 
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- Subprograma de Educação Patrimonial. 

Cada programa tem seus objetivos, que serão apresentados na sequência. Um 

futuro Programa Básico Ambiental (PBA), que venha a abordar os programas listados, 

deve, além de abordar todos os objetivos destacados e indicar os responsáveis, apresentar 

no detalhamento: justificativa, metas, indicadores de desempenho, base legal, público-alvo, 

materiais e métodos, etapas de execução, inter-relação com outros programas, recursos 

necessários, cronograma de execução, avaliação e acompanhamento dos resultados.  

 

9.2.1 Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

Em relação a este Programa, a Instrução Normativa nº 2/2012 do IBAMA, em seu 

Anexo, preconiza:  

 

a educação ambiental não deve ser vista como mera formalidade dissociada dos 
demais programas exigidos como condicionantes de licença. Daí o desafio de se 
organizar ações educativas que desenvolvam conhecimentos, habilidades e 
atitudes, para que os diferentes grupos sociais afetados por empreendimentos 
percebam a escala e as consequências explícitas e implícitas dos riscos e danos 
socioambientais decorrentes destes empreendimentos no seu cotidiano e se 
habilitem a intervir, de modo qualificado, nos diversos momentos do processo de 
licenciamento ambiental, produzindo, inclusive, suas agendas de prioridades. 
(IBAMA, 2012). 

 
O PEA, usado como instrumento de mudança, visa discutir, planejar e agir sobre a 

relação homem-ambiente. Baseia-se no princípio da ampliação do conhecimento sobre os 

problemas ligados ao meio ambiente, associados a uma visão global, por meio de ação 

educativa permanente, em consonância com o Plano Básico Ambiental. 

Desse modo, o PEA está relacionado aos meios biótico, físico e socioeconômico, 

tendo por objetivos informar a comunidade e trabalhadores sobre as características 

ambientais e socioeconômicas da área de influência da implantação e operação do 

empreendimento e de disseminar a conscientização sobre os cuidados necessários para a 

conservação ambiental da AID. Além disso, a conscientização provida pelo PEA também 

deve se estender aos trabalhadores portuários durante a construção e operação. Assim, 

são trazidas aos trabalhadores informações sobre a importância dos ecossistemas, levando 

a uma melhor compreensão dos recursos naturais de seu entorno, além da necessidade de 

mitigação dos impactos. 

A contratação da execução do PEA se dá por responsabilidade do empreendedor, 

sendo que sua execução deve ser responsabilidade de uma consultora, enquanto o IBAMA 
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se mostra como órgão ambiental licenciador do empreendimento. Cabe ressaltar que a 

ação da consultora não se trata de terceirização, mas de responsabilidade compartilhada. 

 

9.2.2 Programa de Comunicação Social (PCS) 

 

O Programa de Comunicação Social (PCS) deve constituir de um canal de 

comunicação contínuo entre o empreendedor e a sociedade, principalmente aquela 

diretamente afetada pelas consequências das atividades do empreendimento, a fim de 

esclarecer dúvidas através da disponibilização de informações dos impactos gerados. Deve 

também servir como um instrumento de divulgação dos benefícios que trarão 

desenvolvimentos socioeconômicos locais e regionais. 

Além disso, o programa de comunicação social dá suporte para os demais 

programas ambientais. Desse modo, os programas serão desenvolvidos com 

transparência, constância e compromisso. O PCS visa construir uma relação de diálogo 

com todos os segmentos envolvidos, objetivando a participação e colaboração durante a 

construção e operação portuária.  

Assim, o PCS é presente em todos os programas ambientais desenvolvidos, 

integrando-os e facilitando a comunicação entre a comunidade e trabalhadores, motivando 

a comunidade a participar de atividades que beneficiem o meio ambiente. Para tanto, o 

PCS é promotor de campanhas de sensibilização, por meio da produção e distribuição de 

materiais educativos e informativos de apoio (impressos e/ou multimídias), veiculação em 

canais de rádio, meios impressos e TVs independentes (comunitárias e públicas ou ainda 

privadas), folhetos e entre outros. 

O programa deve estar presente desde a implantação até uma possível 

desativação do TPP, tal que a responsabilidade de contratação da execução do PCS é do 

empreendedor e da execução do PCS é da consultora. Cabe ressaltar que a ação da 

consultora não se trata de terceirização, mas de responsabilidade compartilhada. 

 

9.2.3 Programa Ambiental para a Construção (PAC) 

 

O Programa Ambiental da Construção (PAC) diz respeito às ações a serem 

seguidas durante as obras, para que os procedimentos construtivos sejam compatíveis com 

a preservação ambiental, reduzindo ao mínimo possível a agressão ao meio físico e os 

riscos/acidentes aos trabalhadores do empreendimento. Assim, o PAC está direcionado a 
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minimizar os ruídos e a poluição das águas, do solo e do ar, além de contribuir com a saúde 

e segurança do trabalhador. 

O Programa estabelece os critérios e requisitos, na forma de diretrizes, destinados 

a nortear as ações técnicas na atividade de construção em relação às questões ambientais. 

Além disso, espera-se que os custos decorrentes da implementação do PAC estejam 

contemplados nos planejamentos e orçamentos dessas empresas, incluindo-se àqueles 

inerentes à estrutura de supervisão ambiental, caracterizada pela necessidade de 

contratação, ao longo de todo o período de construção, de profissionais de inspeção 

ambiental. 

O PAC visa a atender aos preceitos da Política Nacional de Meio Ambiente e deve 

fornecer métodos para que as atividades de implantação do empreendimento tenham a 

menor influência com o meio ambiente e com a rotina da população local.  

A contratação, execução e supervisão do PAC é de responsabilidade do 

empreendedor e da consultora. Cabe ressaltar que a ação da consultora não se trata de 

terceirização, mas de responsabilidade compartilhada. 

Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PAC, este foi dividido 

em 3 subprogramas, a saber: 

 

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos na 

Construção 

Apresenta como objetivos gerenciar os resíduos sólidos e líquidos (esgotos 

sanitários e efluentes de operação, como combustíveis e lubrificantes) gerados durante 

todas as fases do empreendimento. Tais objetivos devem ser contemplados através do 

manejo correto quanto à sua classificação, segregação, quantificação, armazenamento 

temporário, transporte e disposição final.  

É de responsabilidade da empreiteira os cuidados para que os resíduos gerados 

nas frentes de obra sejam devidamente coletados, acondicionados e encaminhados, 

garantindo sua destinação final adequada. 

 

Subprograma de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos na 

Construção 

As atividades causadoras dos impactos que requerem a implantação do 

Subprograma de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos são: supressão de 



                                                                                                                 
 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

281 

vegetação e preparação do terreno, construção de estruturas, fluxo de operação do porto 

e dragagens de aprofundamento e de manutenção. 

O subprograma tem como finalidade reduzir e controlar a poluição e emissão de 

gases poluentes e material particulado, além da manutenção do nível de ruído dentro do 

limite permitido.  

 

Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Construção 

Está relacionado com possíveis acidentes com trabalhadores do porto e aumento 

na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura durante a construção e 

durante a eventual desativação do Terminal. 

O empreendedor, assim como as empresas terceirizadas para a instalação do 

empreendimento, deverão atender à legislação vigente com relação à Saúde e Segurança 

no Trabalho. No âmbito das ações em saúde pública, o canteiro deverá estar equipado com 

ambulatório e, no quanto à segurança, deve ser criada uma Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA). 

 

9.2.4 Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) 

 

O Plano Ambiental para a Operação Portuária (PAOP) diz respeito às ações a 

serem seguidas durante toda a fase de operação do empreendimento para que esse esteja 

compatível com a preservação ambiental, reduzindo ao mínimo possível a agressão ao 

meio físico e aos trabalhadores do empreendimento. Assim, o PAOP está relacionado a 

minimizar a poluição das águas, do solo, do ar, ruídos e contribuir com a saúde e segurança 

do trabalhador. 

O Programa estabelece os critérios e requisitos, na forma de diretrizes, destinados 

a nortear as ações técnicas de operação portuária às questões ambientais. Assim como o 

PAC, espera-se que os custos decorrentes da implementação do PAOP estejam 

contemplados nos planejamentos e orçamentos dessas empresas. Além disso, o Programa 

também deve atender aos preceitos da Política Nacional de Meio Ambiente e deve fornecer 

métodos para que as atividades de operação do empreendimento tenham a menor 

influência com o meio ambiente e a rotina das comunidades locais.  

A contratação da supervisão do PAOP é de responsabilidade do empreendedor e 

a supervisão e execução são atribuições da consultora. Cabe ressaltar que a ação da 

consultora não se trata de terceirização, mas de responsabilidade compartilhada. 
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Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas pelo PAOP, este foi dividido 

em 3 subprogramas: 

 

Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos na 

Operação Portuária 

Destinado desde às atividades de correta separação até disposição final dos 

resíduos e efluentes líquidos decorrentes das atividades do fluxo de operação do porto, 

como os resíduos dos sistemas gerais auxiliares (tratamento de esgoto, água e 

separadores de água e óleo). Desse modo, minimiza-se a contaminação do solo por 

resíduos diversos, alteração da qualidade da água e contaminação do ecossistema (flora e 

fauna terrestre e aquática) devido ao derramamento de substâncias perigosas. 

 

Subprograma de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos na 

Operação Portuária 

Tem como objetivos a redução das emissões de gases e poeiras, o controle e 

monitoramento das emissões de material particulado, gases e ruídos decorrentes das 

atividades de operação portuária. As principais fontes de impacto são os maquinários, os 

veículos movidos por diesel ou gasolina e o manuseio de grãos de milho e soja.  

O embasamento para as emissões de gases poluentes é a Resolução CONAMA nº 

033/90, que estabelece concentrações limites para Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) e Monóxido de Carbono (CO). A concentração de poeira deve respeitar 

os limites apresentados pela norma NPT 027 do Corpo de Bombeiros (2018).  

 

Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Operação Portuária 

O Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador está relacionado com 

possíveis acidentes com trabalhadores do porto e aumento na demanda sobre os serviços 

públicos de saúde e infraestrutura durante o fluxo de operação no porto. Dessa forma, seus 

objetivos se concentram na redução desses acidentes e disponibilização de um ambiente 

de trabalho que garanta condições de saúde adequadas aos trabalhadores. 

O empreendedor, assim como as empresas terceirizadas para a instalação do 

empreendimento, deverão atender à legislação vigente com relação à Saúde e Segurança 

no Trabalho.  
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9.2.5 Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência 

(PGR-PAE) 

 

O Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência (PGR-

PAE) consiste na formulação e implantação de medidas com o objetivo de reduzir e 

controlar os riscos sociais e ambientais, tal que as atividades operem dentro dos padrões 

de segurança considerados toleráveis.  

O programa está relacionado com as atividades de construção de estruturas, 

dragagens de aprofundamento de manutenção e do fluxo de operação no porto, tendo 

atuação nos meios biótico, físico e socioeconômico. Assim, os possíveis riscos elencados 

que devem ser identificados, analisados e mitigados pelo PGR-PAE são: contaminação do 

solo por resíduos diversos, alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e 

graxas ou substâncias perigosas, contaminação da flora e fauna devido ao derramamento 

de substâncias perigosas e acidentes com trabalhadores do porto.  

A contratação da supervisão do PGR-PAE é de responsabilidade do empreendedor 

e sua supervisão e execução são atribuições da consultora e construtora. Cabe ressaltar 

que a ação da consultora não se trata de terceirização, mas de responsabilidade 

compartilhada. 

 

Subprograma de Ação de Emergência para Derramamento de Substâncias 

Perigosas 

Tem como objetivo a redução da alteração da qualidade da água, por 

derramamento de óleos e graxas ou substâncias perigosas, através do estabelecimento de 

procedimentos de ação específicos para situações emergenciais, em conjunto com 

treinamentos de capacitação dos trabalhadores.  

A Lei Federal nº 9.966/2000, conhecida como a “Lei do Óleo”, dispõe sobre a 

prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. A lei aborda as 

providências e ações a serem adotadas imediatamente após a ocorrência de um incidente, 

bem como define os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários à 

prevenção, controle e combate à poluição das águas. 

A Resolução nº 398/2008 do CONAMA aborda questões semelhantes à Lei Federal 

nº 9.966/2000, além de abordar as justificativas para a elaboração de Planos de 
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Emergência. A resolução também define que a responsabilidade sobre possíveis acidentes 

é dada quando o navio se origina ou se destina às instalações Portuárias.  

 

Subprograma de Ação de Emergência para Acidentes com Trabalhadores 

Seus objetivos consistem na minimização de acidentes com trabalhadores por meio 

de treinamentos de capacitação com os trabalhadores. Atendimentos em emergências e 

em ações para prevenção de acidentes também são previstos no subprograma, como o 

uso de EPIs e cuidados com produtos químicos. Há também o objetivo de promover as 

ações de segurança por meio da criação de um documento orientador, com procedimentos 

de atuação em situação de emergência. 

Além disso, o Subprograma deve assegurar que, em caso de acidente, o 

trabalhador receba no próprio local de trabalho os primeiros atendimentos. Desse modo, é 

possível minimizar o risco de quaisquer danos à saúde e integridade física do colaborador 

e facilitar o transporte até a unidade hospitalar mais próxima.  

 

Subprograma de Ação de Contingência para Incêndios e Explosões 

Pelo fato de o caráter do empreendimento ter operações corriqueiras ligadas ao 

manuseio de óleos, graxas e substâncias perigosas, o Subprograma de Ação de 

Emergência em caso de explosões e incêndios visa evitar a ocorrência de acidentes por 

explosões e incêndios principalmente durante a atividade de fluxo de operação do porto. 

A ABNT NBR 15219/2005 – Plano de Emergência contra Incêndio – Requisitos, 

ganha força de lei através da Norma Regulamentadora 23 – Proteção contra Incêndio, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que especifica os requisitos mínimos para a elaboração, 

implantação, manutenção e revisão de um plano de emergência contra incêndio, visando 

proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do sinistro e os 

danos ao meio ambiente. A Norma aborda que um plano de emergência contra incêndio 

deve ser divulgado por meio de um manual básico que deve ser distribuído aos 

trabalhadores, de forma a garantir que todos tenham conhecimento dos procedimentos a 

serem executados em caso de emergência.  

 

9.2.6 Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH) 

 

A implantação e operação portuária implica na geração de resíduos provenientes 

da construção ou dos sistemas auxiliares gerais (tratamento de água, esgoto e separador 
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de óleo e água) que, em caso de acidentes, possam vir a contaminar os corpos hídricos. O 

monitoramento dos recursos hídricos, então, permite um diagnóstico da evolução da 

qualidade da água e a identificação de possíveis fontes de poluição, auxiliando no objetivo 

de servir como base para a manutenção da qualidade da água na área de influência do 

empreendimento e de fornecer subsídios para a tomada de decisões, a fim de reduzir os 

impactos gerados. 

O monitoramento deve usar como referencial os parâmetros de condições de 

qualidade de água de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005. Através do 

monitoramento dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos que possam sofrer 

alterações, o PMRH visa assegurar a manutenção da qualidade da água atendendo os 

parâmetros mínimos da legislação vigente. 

A execução do PMRH está prevista para as fases de implantação e operação do 

porto e é de responsabilidade da consultora a ser contratada pelo empreendedor. Cabe 

ressaltar que a ação da consultora não se trata de terceirização, mas de responsabilidade 

compartilhada. 

 

9.2.7 Programa de Proteção à Fauna (PPF) 

 

O objetivo do programa é o monitoramento da ictiofauna antes e durante a 

construção e operação do TPP, nos ambientes aquáticos que possam vir a sofrer 

interferências na fauna aquática, visando identificar qualquer alteração na riqueza, 

distribuição e abundância das espécies por consequência das atividades portuárias. Para 

implementação desse Programa é necessário solicitar ao IBAMA a Autorização de Captura, 

Coleta e Transporte de Material Biológico.  

A contratação é de responsabilidade do empreendedor, sendo que a 

responsabilidade da execução é atribuída à uma consultora. Cabe ressaltar que a ação da 

consultora não se trata de terceirização, mas de responsabilidade compartilhada. 

 

9.2.8 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

 

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas visa recompor as condições 

ambientais originais dos locais impactados. Os objetivos desse programa são evitar a 

formação de processos erosivos e retomar o uso original das áreas de apoio utilizadas para 

a implantação do empreendimento. Caso não haja condições de restaurar um ambiente 
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degradado, o programa estabelece diretrizes para o plantio compensatório, desde que a 

área a ser recuperada esteja contida na mesma bacia hidrográfica da área a ser 

compensada.  

Em virtude das alterações a serem causadas durante a construção do Terminal, 

nos aspectos dos meios físico e biótico, devem ser tomadas medidas mitigadoras corretivas 

para a recuperação das áreas degradadas nos locais diretamente atingidos, tais como 

canteiro de obras, acessos, áreas de apoio e demais áreas que possam a vir ser afetadas. 

A recomposição da cobertura vegetal promove proteção superficial, melhora a 

disponibilidade de habitats para fauna, diminui a descaracterização da paisagem e os 

impactos de ruídos e poluição. 

Os resultados esperados com a efetivação do programa são a recomposição da 

mata nativa, maior disponibilidade de habitats para a fauna local, prevenção de erosão e 

instabilidade no solo e melhoria da funcionalidade ambiental da paisagem. O PRAD deverá 

ser realizado após a fase de Implantação do TPP. 

A contratação da supervisão do PRAD se dá por responsabilidade do 

empreendedor, sendo que sua execução deve ser realizada por uma empresa consultora, 

responsável pela supervisão. Cabe ressaltar que a ação da consultora não se trata de 

terceirização, mas de responsabilidade compartilhada. 

 

9.2.9 Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) 

 

Após realizado o levantamento e avaliação do patrimônio arqueológico por meio do 

Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) e do Relatório de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Imaterial (RAIPI) (Bens Culturais Registrados), o Ofício 

nº 114/2018/CNL/GAB PRESI-IPHAN aborda a necessidade de apresentar as medidas a 

serem adotadas a fim de amenizar os impactos sobre os patrimônios arqueológicos.  

É requerido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a 

apresentação do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, nos termos do art. 35 

da Instrução Normativa nº 001/2015, compreendendo o resgate do Sítio Arqueológico de 

Pintada e um Projeto Integrado de Educação Patrimonial. 

Por meio do Programa, respeitam-se os artigos 215 e 216 da Constituição Federal 

de 1988, a Lei Federal nº 3924/1961 e a Portaria IPHAN nº 230/2030, que estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental. 
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Subprograma de resgate arqueológico do sítio arqueológico Pintada 

O Programa tem como objetivo geral resgatar o patrimônio arqueológico 

identificado na ADA do Empreendimento, o sítio arqueológico Pintada. O resgate tem como 

finalidade atenuar os impactos negativos das obras da construção do sobre o patrimônio 

arqueológico, atendendo ao exigido pela legislação vigente.  

 

Subprograma de Educação Patrimonial 

A Portaria 230, de dezembro de 2002, bem como a Portaria Interministerial nº 419, 

26 de outubro de 2011, estabelecem a obrigatoriedade de realização de Programas de 

Educação Patrimonial em todas as etapas do licenciamento, envolvendo ações de 

divulgação, inclusão e socialização do patrimônio arqueológico. O Subprograma de 

Educação Patrimonial permitirá uma abordagem integrada da apropriação de diferentes 

bens culturais pelas comunidades, como pertencentes à formação do seu espaço, da sua 

terra e da sua história. O Subprograma ajuda a comunidade da ADA a criar a mentalidade 

de valorização e proteção do patrimônio arqueológico existente. 

Após o diagnóstico da realidade local, contextualização histórica e cultural, os 

dados devem ser disponibilizados a comunidade visando reconhecimento e multiplicação 

do conhecimento, e a avaliação a efetividade por meio de indicadores quantitativos e 

qualitativos. 

 

9.3 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Compensação Ambiental pode ser considerada como uma medida 

compensatória de instrumento financeiro, para compensar efeitos de impactos que não 

podem ser prevenidos ou corrigidos decorrentes da instalação de empreendimentos e 

identificados no processo de licenciamento ambiental. O cálculo do Valor da Compensação 

Ambiental foi elaborado de acordo com o Decreto nº 2.594/2014, conforme solicitado no 

Termo de Referência para este empreendimento. 

A compensação financeira dos impactos do empreendimento por meio da 

Compensação Ambiental é regulamentada pela Resolução CONAMA Nº 371/2006, e pelo 

Decreto nº 4.340/2002. O estado de Mato Grosso, através do Decreto nº 2.594/2014, cria 

a Câmara de Compensação Ambiental e disciplina a compensação por significativo impacto 

ambiental. A SEMA/MT através do Decreto 2.594/2014 acompanha as regras estabelecidas 

pelo IBAMA. 

http://www.zanettiniarqueologia.com.br/legislacao.html
http://www.zanettiniarqueologia.com.br/legislacao.html
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O Decreto estabelece a Compensação Ambiental por meio do cálculo do Valor da 

Compensação Ambiental (CA), que é definido como o produto entre o Grau de Impacto (GI) 

e o Valor Referência (VR). 

 

9.3.1 Metodologia para cálculo do Valor de Compensação Ambiental  

 

A metodologia utilizada para quantificar o Grau de Impacto ambiental está definida 

no Anexo do Decreto Federal nº 6.848/2009 e no Decreto Estadual nº 2.594/2014. Desse 

modo, o Valor de Compensação Ambiental é dado pela equação: 

CA = VR x GI 

Onde, 

CA = Valor da Compensação Ambiental; 

VR = Somatório dos investimentos necessários para implantação do 

empreendimento, não incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e 

programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de 

impactos causados pelo empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes 

sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos 

com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; 

GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. 

O Grau de Impacto é dado pela seguinte fórmula: 

GI = ISB + CAP + IUC 

Onde,  

ISB = Impacto sobre a Biodiversidade; 

CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e 

IUC = Influência em Unidades de Conservação. 
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Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) 

O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente 

sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta e terá seu valor variando 

entre 0 e 0,25%. O Impacto pode ser calculado pela equação: 

 

ISB = IM x IB x (IA+IT)/140 

Onde,  

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IA = Índice Abrangência; 

IT = Índice Temporalidade. 

• Índice Magnitude: avalia a existência e relevância dos impactos ambientais 

identificados no empreendimento em ambos os meios, analisando de forma 

integrada. O índice pode atribuir a ausência de impacto ambiental significativo 

negativo (nota 0); pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais (nota 01); média magnitude do impacto 

ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos ambientais (nota 

02) e alta magnitude do impacto ambiental negativo (nota 03); 

• Índice Biodiversidade: é referente ao estado da biodiversidade previamente à 

implantação do empreendimento. A biodiversidade pode ser encontrada: muito 

comprometida (nota 0); medianamente comprometida (nota 01); pouco 

comprometida (nota 02) ou em área de trânsito ou reprodução de espécies 

consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção (nota 03); 

• Índice Abrangência: deve ser avaliada a extensão espacial dos impactos sobre os 

recursos ambientais, sendo: limitados a uma microbacia (nota 01), ou que 

ultrapassam a área de uma microbacia mas limitados à área de uma bacia de 3ª 

ordem (nota 02), ou os que ultrapassam a área de uma bacia de 3ª ordem mas em 

área inferior a uma bacia de 1ª ordem (nota 03), ou aqueles que ultrapassam a área 

de uma bacia de 1ª ordem (nota 04); 



                                                                                                                 
 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

290 

• Índice Temporalidade: se refere à persistência dos impactos no meio ambiente, 

podendo ser: imediata até 05 anos após a instalação do empreendimento (valorado 

com a nota 01), curta que ocorre entre 05 e 15 anos (valorado com a nota 02), média 

de 15 a 30 anos (valorado com a nota 03), ou longa quando sua permanência excede 

aos 30 anos (valorado com a nota 04). 

 

Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos sobre a área prioritária em que o 

empreendimento está inserido e pode variar entre 0 e 0,25%. Empreendimentos que 

tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no entanto, ter suas 

intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou comprometendo 

as áreas prioritárias. O Comprometimento de Área Prioritária pode ser obtido por meio da 

seguinte equação: 

CAP = (IM x ICAP x IT)/70 

Onde,  

IM = Índice Magnitude; 

ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária; 

IT = Índice Temporalidade. 

• Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias: deve ser avaliado o 

comprometimento sobre a integridade de fração significativa da área prioritária 

impactada pela implantação do empreendimento, podendo receber: (nota 0) 

inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias 

totalmente sobrepostas a unidades de conservação; (nota 01) impactos que afetem 

áreas de importância biológica alta; (nota 02) impactos que afetem áreas de 

importância biológica muito alta ou (nota 03) impactos que afetem áreas de 

importância biológica extremamente alta ou classificadas como insuficientemente 

conhecidas. 
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Influência em Unidade de Conservação (IUC) 

O IUC avalia a influência do empreendimento sobre as Unidades de Conservação 

ou suas Zonas de Amortecimento e varia de 0 a 0,15%. Os valores podem ser considerados 

cumulativamente até o valor máximo de 0,15% e será diferente de 0 quando for constatada 

a incidência de impactos em unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, 

de acordo com os valores abaixo:  

 

• G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, 

refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%; 

• G2: florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%; 

• G3: reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%; 

• G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas 

particulares do patrimônio natural = 0,10%; 

• G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%. 

 

9.3.2 Cálculo do Valor de Compensação Ambiental  

 

Impacto sobre a Biodiversidade (ISB) 

Com base no tópico de Avaliação de Impactos ambientais, em relação a matriz de 

valoração, na fase de Planejamento do empreendimento, a média dos impactos negativos 

e a média dos impactos positivos foram ambas avaliadas como “moderado”. Já na fase de 

Implantação do empreendimento, a média dos impactos negativos foi valorada como “fraco” 

e dos positivos como “moderado” e na Operação portuária a média negativa foi avaliada 

como “fraco” e a positiva como “forte”. Por último, caso ocorra a Desativação do 

empreendimento, a média dos impactos negativos foi avaliada como “forte” e a dos 

positivos como “moderado”. Desse modo, em relação aos impactos negativos do 

empreendimento, pode-se considerar a média como moderada. Portanto, o Terminal 

Portuário Paratudal pode ser considerado com Índice de Magnitude (IM) de média 

magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos recursos 

ambientais, sendo valorado com a nota 02. 

A biodiversidade previamente à implantação do empreendimento, no contexto do 

Índice Biodiversidade (IB), pode ser valorada com nota 03 (em área de trânsito ou 

reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção) devido à 

complexidade do bioma Pantanal e devido a presença de espécies ameaçadas de extinção.  
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Como a maioria dos impactos negativos são referentes ao meio físico e biótico e, 

desse modo, ficam restritos a ADA e a AID, o Índice de Abrangência (IA) do 

empreendimento pode ser considerado como limitados a uma microbacia (nota 01).  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Índice de Temporalidade (IT) pode ser 

considerado imediato (nota 01), devido à maioria dos impactos negativos englobarem o 

meio físico e biótico e serem classificados como tal.  

Com base nos índices calculados para o empreendimento e na equação proposta 

pelo Decreto nº 6.848/2009, o Impacto sobre a Biodiversidade (SB) obtido é de 0,09%.    

 

Comprometimento de Área Prioritária (CAP) 

O Bioma Pantanal possui uma vasta gama de paisagens naturais, e, a região onde 

o empreendimento será inserido, é considerada uma das maiores planícies inundáveis do 

planeta, como apresentado no diagnóstico do meio físico e biótico. Devido à grande 

variação de habitats e à grande produtividade característica de planícies inundáveis, o 

Bioma apresenta uma biota bem desenvolvida e complexa, desse modo, abriga muitas 

espécies, sendo que algumas delas estão ameaçadas de extinção.  

Em relação às áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, constatou-se 

que o empreendimento se encontra totalmente inserido na Área Prioritária para a 

Conservação da Biodiversidade identificada como Rio Bento Gomes, a partir da análise de 

dados disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). A Área Prioritária tem 

proporção de 1.052.250ha e apresenta como ações prevista o fomento ao uso sustentável 

e a criação de Unidade de Conservação na categoria de proteção integral. Desse modo, na 

análise das áreas prioritárias, o ICAP pode ser classificado com nota 02, ou seja, impactos 

que afetam áreas de importância biológica muito alta. A classificação se justifica devido a 

importância do Bioma, da ocorrência de áreas de prioridade ambiental e aos conhecimentos 

já existentes sobre a região.  

A magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos 

recursos ambientais nas áreas prioritárias foi valorada como magnitude média (nota 02); 

e temporalidade imediata (nota 01).  

Com base nos índices calculados para o empreendimento e na equação proposta 

pelo Decreto nº 6.848/2009, o Comprometimento de Área Prioritária (CAP) obtido é de 

0,06%.  
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Influência em Unidade de Conservação (IUC) 

Há 4 Unidades de Conservação (UC) próximas a região do empreendimento, porém 

a mais próxima delas encontra-se a 14,14 Km da zona de amortecimento do TPP (buffer 

de 10 km), são elas: a Estação Ecológica (ESEC) Taiamã, a Reserva Particular do 

Patrimônio (RPPN) Jubran e o Parque Estadual Guirá. Quanto a ESEC Serra das Araras, 

apenas parte da porção inferior está localizada no limite de Cáceres (MT). A ESEC Taiamã 

e a RPPN Jubran, são as mais próximas à área do futuro Terminal Portuário Paratudal. 

Como não há impactos do meio biótico ou físico que ocorram além da AID, não haverá 

influência do empreendimento sobre nenhuma das UCs e nem sobre as zonas de 

amortecimento, portanto, o IUC é classificado como zero.  

 

Grau de Impacto (GI) 

O Grau de Impacto Ambiental em relação aos ecossistemas calculado com base 

na soma do Impacto sobre a Biodiversidade, Comprometimento de Área Prioritária e da 

Influência em Unidade de Conservação é de 0,15%. O GI calculado está de acordo com os 

valores esperados (variando de 0 a 0,5%). 

 

Valor da Compensação Ambiental (CA) 

O Valor da Compensação Ambiental é diretamente proporcional ao Grau de 

Impacto determinado e o Somatório dos investimentos necessários para implantação do 

empreendimento. O investimento necessário para a implantação do Terminal Portuário 

Paratudal foi estipulado em aproximadamente 115 milhões de reais. Desse modo o Valor 

da Compensação Ambiental será em torno de R$ 172.500,00.  
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10  ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

 

A implementação de projetos da natureza do Terminal Portuário Paratudal (TPP) 

demanda de aspectos estratégicos fundamentais para a sua viabilidade técnica, econômica 

e ambiental. Este capítulo trata da análise das alternativas tecnológicas e locacionais, que 

se baseou nas características do empreendimento, nos diagnósticos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico e na avaliação de impactos ambientais. 

Quando se trata da hipótese de construção do Terminal, a definição da localização 

é um dos pontos mais importantes do licenciamento ambiental. Normalmente são 

considerados locais que permitam a implantação do empreendimento em termos de área 

física, e que facilitem a integração entre os modais. Além disso, o local escolhido deve 

apresentar características que reduzam os impactos ambientais e os custos do 

empreendimento (implantação, operação e manutenção). 

A determinação dos tipos de estruturas portuárias a serem implementadas no 

Terminal também é uma importante etapa. Existem alternativas tecnológicas construtivas, 

operacionais e estruturais que aumentam a viabilidade do empreendimento do ponto de 

vista técnico, econômico e ambiental. 

 

 

10.1 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

 

O Terminal Portuário Paratudal (TPP) será implantado no município de Cáceres, 

estado de Mato Grosso, na margem esquerda do Rio Paraguai, km 2.059,5. O 

empreendimento será construído em área arrendada de 1.000.000 m², localizada na 

Fazenda Atoledal. A decisão de construção do TPP está baseada na necessidade de 

ampliação da capacidade de escoamento de cargas do estado de Mato Grosso, 

considerando uma alternativa mais sustentável de transporte.  

A localização interiorana do estado limita sua competitividade internacional, haja 

vista a longa distância (até 1.800 km) percorrida atualmente através dos modais rodoviário 

e ferroviário para escoamento da produção até os portos marítimos no litoral. Neste sentido, 

a utilização da Hidrovia do Rio Paraguai, com um menor custo de transporte, reduz o preço 

final dos produtos regionais no mercado externo, aumentando sua competitividade. 

Além disso, ao longo dos últimos anos tem se tornado evidente o incentivo por parte 

das entidades públicas nacionais para a diversificação da matriz de transporte de cargas 
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brasileira, principalmente em relação ao setor portuário. Em 2013, com o lançamento do 

Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) pela ANTAQ, do Plano Nacional de 

Logística Portuária (PNLP) em sua primeira versão em 2010 e segunda em 2015, e do 

Plano Hidroviário Estratégico (PHE), pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

(MTPA), tornou-se público o interesse com relação ao aumento da participação do 

transporte hidroviário e otimização da logística e infraestrutura portuária perante aos demais 

modais. Neste contexto, o TPP surge como um empreendimento capaz de viabilizar esta 

alternativa logística, podendo contribuir significativamente para o desenvolvimento regional 

e aumentar a competitividade brasileira no mercado internacional. 

Com base na premissa de aumento do escoamento de commodities e diminuição 

dos custos logísticos, levando em consideração as informações primárias e secundárias 

levantadas no diagnóstico socioambiental do empreendimento, foi realizado o estudo das 

alternativas locacionais de acesso do Terminal Portuário Paratudal. 

 

10.1.1 Alternativas locacionais do acesso 

 

O Terminal terá acesso a partir da rodovia BR-070/MT, próximo ao quilômetro 

721,5, na região de Cáceres (MT). A partir desta rodovia, o trajeto se dará com percurso de 

58,5 quilômetros através da rodovia BR-174/MT. A partir desse ponto, é necessário 

viabilizar uma estrada de acesso ao empreendimento.  

Para seleção do traçado da estrada de acesso, foram avaliadas três alternativas 

(Figura 10.1), as quais levaram em consideração a viabilidade operacional, técnica e a 

menor interferência nos aspectos ambientais. Tendo em vista a implantação do 

empreendimento portuário, a não realização da estrada de acesso se caracteriza como uma 

opção inviável. 
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FIGURA 10.1 – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS PARA O ACESSO AO TPP. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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10.1.1.1 Alternativa 1 

 

A primeira alternativa é localizada adjacente ao perímetro da fazenda Atoledal, à 

oeste. A extensão total da estrada é de 7,07 quilômetros e, em relação as obras de 

terraplenagem, será necessário realizar o corte de 34.142 metros cúbicos e o aterro de 

37.894 metros cúbicos. Desse modo, a movimentação de terra total será de72.036 metros 

cúbicos de material.  

De acordo com o Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico 

(RAIPA), elaborado por Zanettini Arqueologia e entregue ao IPHAN em fevereiro de 2018, 

há um patrimônio arqueológico nas proximidades do traçado, o sítio Pintada.   

A estimativa de supressão para o traçado foi de 20,58 hectares (considerando 15 

metros de offset do eixo da estrada), sendo necessário transpor áreas de várzea com 

populações densas de flora e região com biota bem desenvolvida. Em relação à 

interferência em áreas produtivas, a alternativa possui 670 metros do seu traçado 

atravessando uma área utilizada para pastagem.  

 

10.1.1.2 Alternativa 2 

 

A segunda alternativa proposta coincide com o traçado da Alternativa 1 em metade 

do trajeto, no sentido do acesso ao terminal até a BR-174/MT. Na outra metade buscou-se 

desviar da região de brejo com alta densidade da Savana Florestada (região da População 

B do inventário florestal, presente no Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico).  

O traçado tem 2,86 quilômetros a mais que o primeiro, ou seja, a sua extensão total é de 

9,93 quilômetros. Em relação as obras de terraplenagem, é necessário realizar o corte de 

34.626 metros cúbicos de solo e 132.591 de aterro, desse modo, o volume total de 

movimentação de solo será de 167.217 metros cúbicos.  

A supressão da vegetação estimada foi de 29,85 hectares e, em relação à 

interferência em áreas produtivas, a alternativa possui 1.362 metros do seu traçado 

atravessando áreas utilizada para pastagem.  

 

10.1.1.3 Alternativa 3  

 

A última alternativa também tangencia os limites da fazenda Atoledal, porém o limite 

leste em relação ao norte geográfico. É o traçado mais longo, com 14,19 quilômetros de 
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extensão e também com movimentação de solo de 101.740 metros cúbicos, contemplando 

o volume de 27.679 de corte e 74.061 de aterro. 

A Alternativa teve como premissa coincidir o traçado com a estrada já existente, 

visando diminuir o efeito de borda (zona de transição que resulta num empobrecimento da 

fauna e flora devido a interferência antrópica nas adjacências) em regiões mais internas da 

Savana Florestada. A supressão necessária para implantar a alternativa foi estimada em 

27,40 hectares. 

De acordo com o RAIPA, elaborado por Zanettini Arqueologia, o sítio arqueológico 

Dito encontra-se próximo ao traçado, com área aproximada de 9.301,46 m², como pode ser 

observado no mapa da Figura 10.1.  

 

10.1.1.4 Alternativa escolhida 

 

A partir das alternativas locacionais do acesso ao TPP, realizou-se um quadro 

comparativo das três alternativas locacionais (apresentado no Quadro 10.1), por meio dos 

seguintes critérios: extensão da estrada de acesso; volume de terraplanagem/aterro; área 

de vegetação a ser suprimida; áreas produtivas e sítios históricos, culturais e arqueológicos.  

 

QUADRO 10.1 – COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS. 

Critérios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Supressão de vegetação nativa (ha) 20,58 29,85 27,4 

Extensão total [km] 7,07 9,93 14,19 

Movimentação de terra [m³] 72.036,00 167.217,00 101.741,00 

Extensão das alternativas em áreas 
produtivas (km) 

0,67 1,36 2,65 

Interferência em patrimônio arqueológico Sim Não Sim  

Efeito de borda Sim  Sim Sim  

Verde: grau baixo; amarelo: grau médio; vermelho: grau alto. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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A alternativa mais viável, em relação aos aspectos ambientais, ponderados por 

meio da matriz comparativa (QUADRO 10.1), foi a Alternativa 1. Uma vez que se entende 

como um dos critérios mais relevante a supressão da vegetação. Além disso, a alternativa 

apresenta a menor extensão total de traçado, menor volume de movimentação de terra e 

menor interferência em área produtiva. 

A iniciativa de se estudar a Alternativa 2 teve como premissa diminuir a travessia 

em área de várzea. Porém, por mais que o traçado tenha passado por regiões relativamente 

mais altas, a supressão da vegetação, em termos de área, é maior (29,85 ha). No mesmo 

contexto, a Alternativa 3 teve como objetivo reduzir o efeito de borda, porém, comparando 

a extensão total do traçado, os cálculos de supressão de vegetação e movimentação de 

solo, em relação à Alternativa 1, a adoção da Alternativa 3 não se justifica. Ademais, por 

apresentar a maior interferência em área produtiva, representaria uma interferência 

negativa nas atividades agropecuárias existentes.  

No que diz respeito à interferência no patrimônio Pintada, foi adquirida a liberação 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para realização do resgate. 

Desse modo, espera-se a proteção e preservação do patrimônio, bem como a socialização 

dos conhecimentos histórico e cultural obtidos pela pesquisa arqueológica. 

 

10.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

Dada a análise de impactos ambientais do empreendimento, bem como as 

características identificadas no diagnóstico socioeconômico, diagnóstico do meio físico e 

diagnóstico do meio biótico, têm-se as alternativas tecnológicas. As alternativas foram 

adotadas visando minimizar os impactos ambientais e a interferência em áreas 

ambientalmente sensíveis.  

 

10.2.1 Áreas de Preservação Ambiental 

 

A ADA do empreendimento é caracterizada por ser uma área ambientalmente 

sensível, devido ao fato de estar inserida na margem esquerda do Rio Paraguai, ou seja, 

em uma Área de Preservação Permanente (APP). Por mais que a interferência na área seja 

inevitável, algumas alternativas tecnológicas foram adotadas, afim de minimizar o impacto 

de supressão vegetal, como as estruturas de atracação e as estruturas de acesso.  
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10.2.1.1 Estruturas de atracação 

 

As estruturas de atracação de um terminal portuário podem ser de tipologias 

distintas, como: cais corrido, dolfins e cais flutuante. A opção por uma dessas alternativas 

ocorre em função da categoria de carga a ser movimentada, dos equipamentos a serem 

utilizados e das limitações quanto ao porte da obra. 

Os cais corridos são estruturas portuárias contínuas em contato com a água, nas 

quais se localizam os berços de atracação. São soluções de engenharia indicadas quando 

ocorre a utilização de equipamentos de carga e descarga de embarcações do tipo 

deslizante, isto é, que se deslocam ao longo da área acostável (MASON, 1982). 

Os dolfins são elementos construtivos que compõem o berço de atracação de 

terminais portuários. Caracterizam-se como estruturas pontuais e que requerem menor 

intervenção no leito do rio se comparadas a outras alternativas tecnológicas destinadas à 

atracação. 

Os cais flutuantes são indicados para locais onde há grande variação do nível de 

água entre o período de seca e estiagem. Essas estruturas possuem pontes de acesso 

(geralmente móveis) e atuam no sentido de atenuar o desnível entre as embarcações e 

equipamentos (VASCONCELOS; AMORIM, 2003). 

O Terminal Portuário Paratudal será constituído pelo Terminal de Carga Geral e 

Contêineres (TCGC) e pelo Terminal de Grãos (TEG), conforme detalhado no Volume 1 

deste EIA/RIMA. Em ambos os terminais (TCGC e TEG), a alternativa escolhida para as 

estruturas de atracação foi a implantação de dolfins de atracação, que permitem uma 

redução significativa do vulto de obras quando comparados às estruturas de cais corridos 

ou cais flutuantes. Além disso, essas estruturas requerem quantidades inferiores de estacas 

fixas quando comparadas às estruturas de cais, atenuando o impacto ambiental durante a 

fase de Implantação, principalmente no que se refere ao impacto de “Perda de cobertura 

vegetal e descaracterização da paisagem” (meio biótico), mas também ao longo da fase de 

Operação, em relação aos impactos de “Indução de processos erosivos” (meio físico) nas 

áreas de atracação.  

Uma vez definida a adoção de dolfins, foram escolhidos os dolfins metálicos em 

formato de tripé. Essa alternativa permite a otimização da distribuição dos esforços gerados 

pelas embarcações e exige fundações de menor porte quando comparadas aos dolfins de 

concreto ou aos dolfins de resistência por inércia.  
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Além disso, os dolfins metálicos permitem a pré-montagem fora do local de 

instalação, o que se traduz em impactos ambientais menores que os de concreto, que 

requerem maior quantidade de maquinário pesado operando diretamente no local de 

instalação. 

 

10.2.1.2 Estruturas de acesso  

  

No Terminal de Carga Geral e Contêineres (TCGC), o acesso de pessoal às 

barcaças ocorrerá por meio de flutuantes conectados a dois dolfins. O acesso a esses 

flutuantes pode ser feito de forma direta, com a extensão da área do terminal até as 

margens do Rio Paraguai, ou por meio da construção de uma passarela suspensa 

conectando a área do TCGC ao cais. 

A opção de extensão de terraplenagem das áreas de acesso do Terminal até o cais 

implicaria em maiores danos ao meio ambiente, uma vez que a construção ocorreria sobre 

Áreas de Preservação Permanente (APPs). Dessa maneira, propõe-se a implantação de 

uma passarela metálica suspensa sobre estacas, com extensão de aproximadamente 300 

m, evitando a supressão completa da vegetação em área de APP (Figura 10.2).  

 

FIGURA 10.2 - DETALHE DO LAYOUT DO TCGC E DA PASSARELA METÁLICA SUSPENSA SOBRE 
ESTACAS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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10.2.2 Áreas de várzea 

 

As áreas de várzea são caracterizadas por serem regiões sazonalmente 

inundáveis, desse modo, assim como as APPs, são classificadas como áreas 

ambientalmente sensíveis. A região de inundação proporciona habitats para diversas 

espécies de flora e fauna, e, em especial, espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas 

de extinção. Portanto, adotam-se alternativas tecnológicas com o intuito de viabilizar o fluxo 

de operação portuária e minimizar os impactos no meio biótico e no meio físico em que o 

TPP será inserido. 

As tecnologias construtivas a serem adotadas na construção de estruturas sob 

áreas de várzeas dizem respeito a proteger essas das cheias naturais que ocorrem na 

região, por meio de elevação do nível do empreendimento e transposição de recursos 

hídricos de pequenas dimensões. 

 

Para transpor os recursos hídricos, no caso da via de acesso, como alternativa é 

previsto o uso de bueiros, dimensionados conforme estudos hídricos e hidrológicos a serem 

desenvolvidos nas fases de projeto básico e executivo. Além de garantir a transposição da 

vazão dos cursos d’água de um lado a outro do talude de terraplenagem, tais bueiros têm 

também a função de permitir a passagem de fauna. 

Para proteger as estruturas construídas das cheias, o aterro deve garantir que a 

cota final do greide seja de no mínimo 106,00 m. Para o corpo do aterro a alternativa 

proposta é utilizar material proveniente de área de empréstimo, de qualidade a ser 

verificada com ensaios laboratoriais conforme normas vigentes, quanto à possibilidade de 

uso no corpo de aterro e nas camadas finais do aterro, onde materiais com maior 

capacidade de suporte são exigidos.  

Cabe ressaltar que as áreas para exploração de materiais foram indicadas por meio 

de uma análise preliminar, com base na caracterização geológica, pedológica e morfológica 

dos locais. Além disso, para a análise preliminar foi considerada, através de consulta ao 

Sistema de Informação Geográfica da Mineração (SIGMINE), do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), a inviabilidade de se utilizar áreas que já foram concedidas 

para lavra ou pesquisa. As áreas que demonstram potencial, como jazidas de material para 

construção civil e/ou como caixas de empréstimo para as obras de terraplenagem, 

encontram-se apresentadas no Volume 1 no item 2.3.5. 
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Para prevenir os taludes do aterro, em relação aos processos erosivos fluviais, 

tanto para a via de acesso quanto para o aterro de elevação do terminal, são necessárias 

medidas protetivas. Como solução, propõe-se a execução de enrocamento nas faces do 

talude, com rochas provenientes de jazidas próximas. 

Ainda para proteção dos taludes recomenda-se o uso de material filtro-separador, 

com função de separar o solo utilizado no corpo do aterro das rochas utilizadas no 

enrocamento, evitando-se assim a possibilidade de que o solo seja carregado por entre os 

espaços das rochas. Tal material deverá ser escolhido conforme suas características de 

resistência a ruptura, taxa de infiltração e facilidade de manuseio e instalação. A Figura 

10.3 ilustra como o enrocamento pode ser executado em conjunto com material filtro-

separador. Em seguida são apresentadas imagens ilustrativas do processo executivo 

(Figura 10.4 e Figura 10.5). 

 

FIGURA 10.3 - ESQUEMA DE ENROCAMENTO COM MATERIAL FILTRO-SEPARADOR 

 

Fonte: ITTI (2019). 
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FIGURA 10.4 – TALUDE COM POSICIONAMENTO DE FILTRO-SEPARADOR SENDO EXECUTADO 

 

Fonte: BIDIM (2011). 

 

FIGURA 10.5 - TALUDE COM FILTRO SEPARADOR POSICIONADO E ENROCAMENTO EXECUTADO 

 

Fonte: BIDIM (2011). 

 

10.2.3 Proteção das margens 

 

A força de arraste de um rio pode ocasionar a degradação e destruição progressiva 

de suas margens (SOUZA, 2007), fenômeno conhecido como queda de margens. Desse 

modo, a proteção das margens do aterro de elevação do Terminal e do aterro da via de 

acesso faz-se necessária, para que os processos erosivos não venham a degradar os 

taludes marginais. E, assim, evitar a perda do aterro por desmoronamento e, 

consequentemente, assoreamento do curso hídrico. 

Como medida de proteção aos processos erosivos fluviais, apontados na análise 

de impactos ambientais como “Indução de processos erosivos” (meio físico) na fase de 

Operação, existem algumas técnicas que podem ser adotadas, como a técnica de 

enrocamento natural, o colchão de Reno e a proteção com concreto projetado.  
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O enrocamento natural consiste no revestimento de taludes com materiais de 

origem natural. As matérias primas devem resistir ao movimento causado pela correnteza 

e evitar a erosão da base. O colchão Reno, também conhecido como colchão de gabião, é 

uma estrutura retangular de pequena espessura que consiste em fios de aço preenchidos 

com pedras de diâmetros pequenos, ou material similar, com função drenante. Já a 

proteção por meio de concreto projetado consiste em lançar uma camada de argamassa, 

sob alta pressão, na superfície do talude (BRIGHETTI E MARTINS, 2001; SANTOS, 2015; 

FRACASSI, 2017). 

Sugere-se que seja empregada a proteção superficial por meio de enrocamento 

natural, tanto dos taludes do aterro de elevação do TPP, quanto dos taludes marginais da 

via de acesso. As vantagens desse método resumem-se: na utilização de materiais 

naturais, causando menor impacto ao ambiente natural do rio em relação aos outros 

métodos, na flexibilidade do material, ou seja, se adequa às diversas superfícies 

(MELVILLE e COLEMAN, 2000) e na indicação de locais de jazidas de pedras próximas ao 

empreendimento, que podem ser utilizadas como materiais de enrocamento. 

As dimensões do material devem ser avaliadas quanto ao melhor custo de 

transporte, bem como da capacidade de estabilização quando submetido às cheias. 

As rochas destinadas ao enrocamento devem ser provenientes de rocha sã, não 

sendo admissível o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa 

de pedreira. 

 

10.2.4 Sistema de exaustão de poeira 

 

A ABNT - NBR IEC 60079-14:2016 aborda a necessidade de que todos os locais 

confinados sejam providos de exaustores ou ventiladores. Esses devem ser devidamente 

dimensionados, para contribuir na retirada de poeira e gases e garantir a renovação do ar.  

O Terminal Portuário Paratudal apresenta estruturas com potencial para geração e 

confinamento de poeira de grãos, como as moegas, a correia metálica subterrânea e os 

silos. A poeira depositada, quando agitada ou colocada em suspensão, atua como uma 

fonte de combustível finamente pulverizado. A fonte combustível, na presença de uma fonte 

de ignição, pode explodir, causando vibrações subsequentes pela onda de choque; isto fará 

com que mais pó depositado no ambiente entre em suspensão e mais explosões 

aconteçam (COSTELLA; PILZ; BET, 2016). 
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Desse modo, sistemas exaustores evitam que ocorra a concentração de poeiras 

suspensas. Os sistemas de exaustão realizam a captação local de materiais particulados, 

transporte dos resíduos através de dutos circulares até o coletor e separa o particulado do 

ar limpo. Nesse contexto, a correia e moegas contam com um sistema separado de 

exaustão de poeira. Já os silos contemplam o exaustor de poeira acoplado em sua 

tecnologia.  

Desse modo, o sistema atua como medida preventiva visando diminuir os riscos de 

incêndios e explosões ocasionados devido ao confinamento de poeira de grãos, abordados 

posteriormente na análise de risco (item 12) e, à priori, na análise de impactos ambientais 

como “Acidentes com trabalhadores do porto” (meio socioeconômico), e relacionado ao 

impacto “Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 

particulado” (meio físico), durante a fase de Operação.  

 

10.2.5 Serviços de dragagem 

 

Os serviços de dragagem para garantir a possibilidade de utilização de material 

arenoso para o aterro, utilizarão equipamentos adequados, de acordo com o porte da obra 

e das condições específicas dos materiais a serem dragados.  

Recomenda-se que qualquer serviço de dragagem seja executado entre os meses 

de março e outubro, evitando assim o período da piracema e minimizando os impactos 

ambientais associados à execução desses serviços, durante a época reprodutiva dos 

peixes. Por esta razão deverão ser previstos equipamentos com produtividade coerente 

com o volume necessário e dimensões do rio, de modo a minimizar os prazos de execução. 

Para tanto, foram avaliados os diversos tipos de equipamentos que podem ser 

utilizados, discriminando os usos e vantagens específicas que lhes conferem produtividade 

e desempenho ambiental diferenciados. O Quadro 10.2 apresenta as características dos 

equipamentos, com base no “Gerenciamento Ambiental de Dragagem e Disposição de 

Material Dragado”, produzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro (SEMADUR, 2002). 
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QUADRO 10.2 – CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMENTOS DE DRAGAGEM E DISPOSIÇÃO NA ÁGUA. 

Tipo Equipamento Turbidez Precisão 
% de água no 

material 
dragado 

Produtivida
de 

Mecânica 

Draga de colher 
(Alcatruz) 

Baixa Alta Baixa Baixa 

Backhoe Dredger Mediana Alta Baixa Baixa 

Draga de caçamba Baixa Mediana Alta Alta 

Hidráulica 

Draga auto-
transportadora/ Draga 
de sucção  

Baixa Mediana Alta Alta 

Draga de sucção com 
desagregadores 

Baixa Mediana Alta Alta 

Pneumática - Baixa Alta - - 

Especiais - Baixa Alta - - 

Agitação Injeção de água Alta Alta Alta Mediana 

Quanto à 
disposição 
na água 

Split Hull Mediana Mediana Mediana Alta 

Condução superficial  Alta Baixa Alta Alta 

Condução submersa Baixa Alta Baixa Mediana 

Jet Spray Alta Baixa Alta Baixa 

Fonte: Adaptado de SEMADUR (2002). 

 

O leito do Rio Paraguai é basicamente composto por areia fina, com diâmetros 

variando entre 0,05 a 0,2 mm (UFPR/ITTI, 2015). Assim foram selecionadas alternativas 

tecnológicas, cujas características técnicas se adequem as condições do leito e alta 

produtividade. Entre as opções avaliadas foi considerado que as dragas hidráulicas de 

sucção e recalque (Cutter Suction Dredger - CSD) se apresentam como a melhor 

alternativa. Esse tipo de draga também foi adotada como melhor alternativa para as 

dragagens de manutenção no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental 

(EVTEA) do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015). 

As dragas do tipo sucção e recalque – CSD desagregam e succionam o material 

dragado lançando-o, por bombeamento através de uma tubulação de recalque, na área 

prevista para disposição, sem necessidade de acumulação de material a bordo. São 

dotadas de dispositivos que permitem a simultânea desagregação e sucção do material, 

resultando por isso em baixa ressuspensão de finos durante o processo de dragagem. 

Desse modo, é possível minimizar o impacto de “Alteração da qualidade da água por 

suspensão de sedimentos” (meio físico), para a dragagem de execução de aterro, durante 

a fase de Implantação. 

Em consequência da menor suspenção de sedimentos e turbidez da água, há uma 

menor perturbação da biota, considerada como “Dispersão da biota aquática” (meio biótico) 

na análise de impactos ambientais. 



                                                                                                                 
 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

308 

A profundidade de dragagem desse tipo de equipamento é variável de acordo com 

o porte da draga empregada, sendo que as de maior porte podem alcançar profundidades 

de até 30 m. Quanto à extensão de recalque, esta é variável de acordo com a granulometria 

do material dragado e desnível a ser vencido, podendo alcançar distâncias de até 5 km. 

Cabe ressaltar que o processo de sucção e recalque é realizado por meio de 

conjuntos motobombas dimensionados de acordo com as profundidades de dragagem e 

distância de recalque e tipo de material. Para maiores distâncias de recalque, normalmente 

há necessidade do emprego de bombeamento intermediário (booster), elevando 

sensivelmente a complexidade e o custo das operações. 

Ressalta-se ainda, que a indicação deste tipo de equipamento como o mais 

adequado e de maior produtividade não significa que não possa ser adotado outro. A 

utilização de escavadeira com braços longos a partir de plataforma flutuante, ou até mesmo 

da margem, pode ser uma alternativa interessante quando o volume de dragagem não é 

elevado e quando as profundidades a serem alcançadas são pequenas. 

 

10.2.6 Tráfego de embarcações 

 

O fluxo de operações portuárias, através da navegação no Rio Paraguai, será 

realizado com embarcações próprias do TPP. Desse modo, é possível minimizar alguns 

impactos apresentados na análise de impactos ambientais (item 6) e administrar diversos 

riscos, que serão apontados na análise de risco (item 12).  

O comboio utilizado é proposto no relatório de avaliação da viabilidade técnica de 

transporte fluvial no Rio Paraguai. O estudo foi elaborado pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas da Universidade de São Paulo (IPT/USP, 2018), por solicitação do 

contratante, e contempla a verificação para o emprego de comboios fluviais (empurradores 

e barcaças) adaptados especificamente para o transporte fluvial eficiente de cargas entre 

o TPP e o município de Corumbá (MS) (localidade de Porto Esperança).  

O estudo foi baseado na busca da sustentabilidade do transporte hidroviário de 

cargas no trecho sob os aspectos: econômico-financeiros, sociais, operacionais e 

ambientais. Adotou-se o conceito de adaptação das embarcações às características da via 

navegável, uma vez que está descartada qualquer hipótese de intervenção na via que não 

a dragagem de limpeza e manutenção, que já vem sendo executada corriqueiramente há 

bastante tempo.  
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Foram realizados ensaios de resistência e de comportamento em manobras, além 

de simulações de manobras com modelos de comboios fluviais, em escala reduzida em 

tanque de provas. A partir dos ensaios realizou-se a extrapolação dos resultados para 

embarcações e condições de operação reais.  

Com base nos ensaios e nas características físicas do canal de navegação 

(sinuosidade, profundidade e largura), definiram-se algumas especificidades nos trechos 

do percurso hidroviário a partir do TPP, o que resultou na análise da navegação por 

comboios em três trechos (Figura 10.6): 

• Trecho I – Paratudal a Porto Conceição: o traçado apresenta-se mais sinuoso, com 

menores larguras e águas mais rasas ao longo dos 59 km do Rio Bracinho. Os 

primeiros 27 km até a entrada do Bracinho não apresentam restrições à navegação 

e até pode ser considerado um trecho a parte, porém devido à sua pequena extensão 

foi incorporado ao Trecho I; 

• Trecho II – Porto Conceição a Ponta do Morro: o traçado pode ser caracterizado com 

sinuosidade média e larguras superiores ao Trecho I, exceto pelo estreitamento de 

canal nas imediações da Lagoa Gaíva; 

• Trecho III – Ponta do Morro até Porto Esperança: o traçado é menos sinuoso e 

apresenta maiores larguras, permitindo comboios com maiores dimensões. 

•  
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FIGURA 10.6 - DIVISÃO DE TRECHOS PARA A NAVEGAÇÃO DE ACORDO COM AS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SISTEMA FLUVIAL. 

Fonte: Adaptado de IPT (2018). 

 

As barcaças a serem utilizadas no transporte fluvial de cargas são do padrão 

Mississipi e de dois tipos diferentes: Rake e Box. No futuro, havendo condições para a 

implantação de novas barcaças, dimensões como a boca e o pontal poderão sofrer revisão 

visando o incremento da capacidade de carga. A Tabela 10.1 apresenta as dimensões 

típicas de barcaças padrão Mississipi.  

 

TABELA 10.1 – DIMENSÕES TÍPICAS DE BARCAÇAS PADRÃO MISSISSIPI 

  Rake Box 

Comprimento (m) 59,43 60,96 

Boca (m) 10,67 10,67 

Pontal (m) 3,60 3,60 

Peso leve (t) 285 335 

Fonte: Adaptado de IPT (2018). 

 

Os empurradores que irão auxiliar no transportar cargas são de dois tipos (Tabela 

10.2). O tipo E1 será utilizado apenas no Trecho 1 de navegação. O tipo E2 irá navegar nos 
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Trechos 2 e 3 e, por questões ambientais e econômicas (redução das emissões de gases 

poluentes), utilizará gás natural como combustível dos geradores que alimentarão os 

motores elétricos de propulsão e os demais circuitos elétricos das embarcações. 

 

TABELA 10.2 – CARACTERÍSTICAS DOS DOIS TIPOS DE EMPURRADORES A SEREM UTILIZADOS 
PARA O TRANSPORTE DE CARGAS. 

  Empurrador E1 Empurrador E2 

Trecho 1 2 e 3 

Comprimento (m) 20,00 25,00 

Boca (m) 10,67 10,67 

Calado (m) 1,50 1,80 

Deslocamento (t) 220,10 304,00 

Potência total (HP) 1.200 3.200 

Fonte: Adaptado de IPT (2018).  

 

Com os dois tipos de barcaças e os dois tipos de empurradores definidos, foram 

propostas três dimensões de comboios adaptados às dificuldades específicas a cada trecho 

da via. Registra-se a preocupação com menores emissões (utilização de propulsão gás-

elétrica), com maior poder de manobras (sistema bow-boat) e principalmente com a não 

interferência com as margens do Rio Paraguai, estando previstas operações de paradas e 

desmembramentos de embarcações apenas em locais designados e preparados para 

tanto. A Tabela 10.3 apresenta as principais características dos três a serem utilizados nos 

trechos de navegação do Estudo. 

 

TABELA 10.3 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS TRÊS COMBOIOS A SEREM UTILIZADOS NOS 
TRECHOS DE NAVEGAÇÃO. 

  Comboio 3x1 Comboio 3x2  Comboio 3x4 

Trecho 1 2 3 

Empurrador Tipo E1 Tipo E2 Tipo E2 

Barcaça 
Tipo Rake e Tipo 

Box 
Tipo Rake e Tipo 

Box 
Tipo Rake e Tipo 

Box 

Comprimento total (m) 80 145 265 

Boca total (m) 32 32 32 

Calado máximo operacional das 
barcaças(m) 

2,44 2,44 2,44 

Fonte: Adaptado de IPT (2018).  

 
O estudo apresenta ainda a estimativa da produção anual dos comboios a serem 

empregues no trecho em questão da Hidrovia. Para isso, considerou-se que em 60% do 
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tempo de navegação de descida do rio os comboios irão operar em situação de calado 

máximo igual a 2,44 m, e nos demais 40%, com calado máximo de 1,83 m. Além disso, foi 

considerada a hipótese de que durante 97 dias do ano os comboios estarão parados. A 

Tabela 10.4 apresenta os principais parâmetros relativos a produção de transporte no 

trecho de estudo.  

 

TABELA 10.4 – ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DO TRANSPORTE DE PARATUDAL A PORTO 
ESPERANÇA CONSIDERANDO FORMAÇÃO COM DOIS EMPURRADORES E1 E DOIS 
EMPURRADORES E2. 

Parâmetro Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 

Distância (km) 126 154 390 

Velocidade média (km/h) 7,7 9,5 11,3 

Número de barcaças por comboio 3 6 12 

Formação do comboio 3x1 3x2 3x4 

Carga útil máxima carregada (t) 3.652 7.305 14.610 

Carga útil mínima carregada (t) 2.452 4.905 9.810 

Comprimento total do comboio (m) 80 150 270 

Empurrador E1 E2 E2 

Calado do empurrador (m) 1,5 1,7 1,7 

Deslocamento do empurrador (t) 180 290 290 

Potência instalada no empurrador (HP) 1.200 3.200 3.200 

Produção anual total (2 empurradores E1 + 2 empurradores E2) 1.250.000 1.250.000 1.250.000 

Fonte: Adaptado de IPT (2018). 

 

O relatório apresenta, ao final, a solução considerada adequada em termos de 

eficiência do transporte, de segurança da navegação e das mínimas interferências 

ambientais, para o sistema de transporte de cargas no trecho. Desse modo, com a adoção 

dos comboios estudados, será possível ter uma menor “Alteração da qualidade do ar por 

emissão de gases poluentes e material particulado” (meio físico), menor “Indução de 

processos erosivos” (meio físico) e um menor “Aumento dos níveis de ruído” (meio físico). 

Além disso, os riscos de “Acidentes com trabalhadores do porto” (meio socioeconômico) 

são diminuídos. Também fora previsto, um sistema de informação nas embarcações e o 

dimensionamento adequado do comboio, facilitando a administração eficiente das técnicas 

de navegação.  
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10.3 RESUMO DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

As alternativas tecnológicas adotadas, a fim de viabilizar a implantação do Terminal 

Portuário Paratudal em um local caracterizado por área ambientalmente sensível, tanto pela 

existência de Área de Preservação Permanente, como por estar inserido em uma régio de 

várzea, foram condensadas no diagrama unifilar disposto na Figura 10.7. A escolha das 

alternativas tecnológicas apresentadas também se justifica em vista a minimização dos 

impactos ambientais identificados.  

O diagrama contém as informações considerando que as alternativas foram 

analisadas após a escolha da alternativa locacional mais viável, em relação à implantação 

da via de acesso. Nesse contexto, a implantação do TPP se dá pela alternativa locacional 

1 para o traçado de acesso ao empreendimento. A alternativa foi escolhida com base na 

menor interferência nos aspectos ambientais, principalmente tendo em vista a característica 

de área ambientalmente sensível.  

As alternativas foram dispostas de maneira que as que envolvem a implantação, 

foram apresentadas primeiro e, na sequência, as que envolvem a operação portuária. 

Sendo que, as que contemplam a viabilidade de implantação do empreendimento em área 

ambientalmente sensível foram assinaladas por meio de um círculo pontilhado. Também 

foram representados no diagrama unifilar os impactos relacionados a cada alternativa 

tecnológica escolhida e que podem ser identificados por meio da legenda apresentada na 

Tabela 10.5. 
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FIGURA 10.7 – DIAGRAMA UNIFILAR DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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TABELA 10.5 – IMPACTOS RELACIONADOS ÀS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Impacto ambiental 

MF-01 Indução de processos erosivos 

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos  

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou substâncias 
perigosas  

MF-05 Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material particulado 

MF-06 Aumento dos níveis de ruído  

MB-02 Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem 

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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11  PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

As informações e análises geradas a partir do diagnóstico ambiental e da análise 

de impactos ambientais do empreendimento permitiram obter um panorama consolidado 

das principais condicionantes dos fatores e componentes ambientais da região. Sendo 

assim, este capítulo traz o prognóstico ambiental do TPP, contemplando hipóteses futuras 

da qualidade ambiental da área de influência do projeto com e sem a adoção de medidas 

mitigadoras, considerando a interação dos fatores bióticos, físicos e socioeconômicos 

envolvidos.  

Primeiramente, é necessário definir os cenários da análise: com e sem a presença 

do empreendimento. Para a presença do empreendimento, considera-se tanto a fase de 

Implantação quanto a fase de Operação portuária. Em sequência, afim de determinar a 

situação atual e prospectar a qualidade ambiental futura, é necessário compreender os 

processos históricos- econômicos-sociais que influenciaram no grau econômico e social da 

região, bem como na condição atual do ambiente físico e biota local.  

 

11.1 CENÁRIO ATUAL DA REGIÃO 

 

A atual distribuição populacional e o grau de desenvolvimento econômico e social 

na região são consequência dos processos históricos de exploração econômica e ocupação 

que configuraram a atual fronteira agrícola no Centro-Oeste brasileiro. 

Esses processos, inicialmente associados ao extrativismo vegetal e mineral, 

avançaram mais incisivamente na década de 1970, com a instalação de projetos de 

colonização realizados por famílias e empreendedores oriundos do sul do país. 

Na década de 1980, a economia da região passou a ser reforçada pela 

implementação da moderna produção agropecuária e agroindustrial em grandes 

propriedades, destinada majoritariamente à exportação, e que foi responsável por 

mudanças profundas na estrutura produtiva nos últimos anos. 

Portanto, há na região Centro-Oeste uma representatividade de comunidades 

indígenas, nativos da região que foi posteriormente influenciada pela colonização, bem 

como comunidades quilombolas remanescentes do fim do sistema escravista. 
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Em meio a esse contexto regional, e, considerando a preponderância do uso do 

solo da região para a agropecuária, destacam-se como características regionais, no 

contexto físico e socioeconômico: 

• A economia baseada na produção agrícola extensiva de produtos básicos 

de interesse para exportação e na pecuária extensiva de corte e leite (além 

do crescimento da produção avícola); 

• A existência de grandes áreas pouco ocupadas ou com baixa densidade 

populacional, associadas à concentração populacional em alguns poucos 

centros urbanos de maior porte e um rápido processo de urbanização em 

anos recentes. 

 

Se tratando do munícipio de Cáceres, o qual será diretamente afetado, as seguintes 

características peculiares regionais, no contexto físico e socioeconômico podem ser 

destacadas: 

• A área do município corresponde a: 0,35% é perímetro urbano, 70,77% 

representa Áreas Naturais e 29,23% é de áreas antropizadas; 

• Em relação a saúde, o município apresenta taxas de cobertura 

consideravelmente baixas (50%). Há carência de infraestrutura e serviços 

púbicos e registros de ocorrências de doenças endêmicas; 

• A taxa de desocupação da população é em torno de 8% e os índices de 

segurança pública apontam que o município é contumelioso; 

• A dinâmica econômica é caracterizada por uma representatividade no setor 

de serviços, setor público e agropecuária. Em relação a agropecuária, 

destacam-se as produções de abacaxi, cana-de-açúcar, soja e milho; 

• Destaca-se também a representatividade da atividade pesqueira.  

 

Ressalta-se que o Terminal Portuário Paratudal será implantado em uma em uma 

região de transição ecológica entre os Domínios Amazônico e dos Cerrados e apresenta 

alta diversidade – em termos de riqueza de espécies, variabilidade genética e 

ecossistêmica -, elevado potencial para presença deendemismos e grande importância no 

contexto da conservação da biodiversidade, bem como espécies que constam na Lista 

Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção de 2014. A flora presente na Área 

Diretamente Afetada é caracterizada por regiões de Savana Florestada em estágio 
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avançado de regeneração e áreas antropizadas consolidadas de vegetação Pioneira de 

Influência Fluvial e Floresta Estacional Semidecidual. 

A região também é caracterizada por ser uma planície de inundação, com 

sazonalidades de regimes secos e chuvosos, caracterizada como unidade geomorfológica 

dos Pantanais Mato-grossenses. Devido a atividade agropecuária, em relação aos 

aspectos quantitativos, observa-se que a região vem sofrendo alterações em termos de 

volume e quantidade. 

No contexto do meio físico, em relação à qualidade da água da região, não foram 

detectadas alterações significativas na qualidade da água nas campanhas conduzidas, 

visto que nenhum ponto apresentou parâmetros em valores fora dos limites preconizados 

pela resolução 357/05 do CONAMA. Espera-se que os impactos em relação à qualidade da 

água não proporcionem grandes alterações dos aspectos qualitativos. Em relação aos 

aspectos quantitativos, constatou-se por meio do Volume 2 - Diagnóstico do Meio Físico 

que a região vem sofrendo alterações em termos de volume e quantidade. Porém, por meio 

da análise dos impactos ambientais, observou-se que não haverá impactos em relação a 

esse aspecto.  

 

11.2 METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

A implantação e operação, conforme já descrito, pode contribuir para a alteração de 

diversos aspectos que caracterizam a dinâmica ambiental e social atual e futura da região. 

Desse modo, coube analisar o efeito do empreendimento sobre os aspectos ambientais. 

Para tanto, foram selecionados os aspectos ambientais com maior relevância, identificados 

no item 6.3 Análise Ambiental Integrada, do presente volume, bem como os impactos 

ambientais correlacionados. Os aspectos relevantes e os seus correspondentes impactos 

foram dispostos no Quadro 11.1. 
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QUADRO 11.1 – SIMBOLOGIA DA VALORAÇÃO INICIAL DOS IMPACTOS AMBIENTAIS. 

Aspectos 
relevantes 

Impactos ambientais relacionados 

Aquisição de 
equipamentos e 
insumos 

MS-06 Incentivo à economia local. 

MS-07 Aumento das receitas públicas. 

MS-11 
Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento 
portuário. 

Armazenamento 
de carga  

MF-05 
Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 
particulado. 

MB-06 Proliferação de animais vetores. 

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto. 

Divulgação do 
empreendimento 

MS-02 Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda. 

MS-03 Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento. 

MS-04 Expectativas de valorização de bens imobiliários. 

Geração de 
efluentes 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos. 

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas.  

Geração de 
resíduos sólidos 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos. 

MB-06 Proliferação de animais vetores. 

Geração de postos 
de trabalho 

MS-06 Incentivo à economia local. 

MS-07 Aumento das receitas públicas. 

MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos). 

MS-09 
Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e 
infraestrutura. 

Geração de ruídos 
e vibrações 

MF-06 Aumento dos níveis de ruído.  

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna. 

Interferências do 
empreendimento 
na dinâmica 
econômica 

MS-06 Incentivo à economia local. 

MS-07 Aumento das receitas públicas. 

MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos). 

MS-11 
Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento 
portuário. 

MS-12 Valorização de bens imobiliários. 

MS-13 
Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no 
mercado nacional e internacional. 

MS-14 Redução de custos socioambientais.  

MS-15 Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária. 

MS-16 Indução a melhorias na infraestrutura local. 

Intervenção em 
corpos hídricos 

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos  

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas  

MB-04 Dispersão da biota aquática. 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

A partir dos impactos ambientais, apresenta-se o prognóstico da região, destacando 

as tendências do impacto (aumento, estabilização ou redução), para os diferentes cenários 
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do empreendimento, atual e futuro (após 25 anos). Além da comparação do cenário futuro 

com ou sem a instalação do Terminal Portuário Paratudal.  

 

11.2.1 Prognóstico das condições ambientais na ausência do empreendimento 

 

As considerações do diagnóstico do meio físico, biótico e socioeconômico, bem 

como a análise dos impactos ambientais e análise ambiental integrada, permitem apontar 

algumas tendências na evolução da qualidade ambiental da região de implantação.  

Não há como prever a resposta das características ambientais e socioeconômicas 

frente a outros empreendimentos que possam vir a ser implantados na região. Mas, 

considerando o cenário atual da região, em termos de apropriação e exploração dos 

recursos naturais e consequente estado de conservação da biota, uma projeção para os 

próximos anos pode ser feita levando-se em conta alguns aspectos principais, conforme 

descrito a seguir:  

• Possível crescimento atenuado, tendendo a estabilização da produção agrícola e 

estabilização da pressão antrópica sobre os ecossistemas terrestres; 

• Possível estabilização as atividades do setor de serviço;  

• Possível estabilização da baixa densidade populacional, associadas à concentração 

populacional em alguns poucos centros urbanos; 

• Possível estabilização da carência de infraestrutura e serviços púbicos e dos índices 

de segurança pública, devido a atual dinamização econômica e arrecadação de 

impostos;  

• Possível estabilização na taxa de desocupação da população regional; 

• Possível estabilização das atuais atividades pesqueiras, comunidades indígenas e 

quilombolas;  

• Possível estabilização dos aspectos quantitativos da água, em consequência da 

estabilização da expansão agropecuária. 

 

Considerando os impactos ambientais diagnosticados para as diversas fases do 

Terminal Portuário Paratudal, em relação a sua não implantação, considera-se: 

• A não ocorrência de impactos ao meio físico e biótico, com características 

restritas principalmente a Área de Influência Direta, e que envolvem as 

atividades de implantação e operação portuária. Como, por exemplo a 
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contaminação do solo, alteração da qualidade da água, dispersão da biota, 

proliferação de animais vetores e aumento dos níveis de ruídos; 

• A não ocorrência de impactos ao meio socioeconômico que consideram a 

expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento; 

• Possível redução das expectativas relacionadas à geração de emprego e 

renda e relacionadas à valorização de bens imobiliários, devido ao fato de não 

ser implantado um possível vetor ao crescimento econômico, o TPP; 

• Possível estabilização da dinâmica econômica local, devido a não 

implantação do empreendimento, englobando a economia local, geração de 

emprego e arrecadação de impostos;  

• A não ocorrência de impactos ao meio socioeconômico, com características 

restritas principalmente a Área de Influência Direta, e que envolvem as 

atividades de implantação e operação portuária. Como, por exemplo, 

acidentes com trabalhadores do porto, aumento na demanda sobre os 

serviços públicos de saúde e infraestrutura e indução à melhorias na 

infraestrutura local.; 

• A não ocorrência de impactos ao meio socioeconômico que são relacionados 

à dinamização econômica e custos socioambientais, como, por exemplo: a 

atração de atividades comerciais, redução de custos socioambientais e de 

manutenção com infraestrutura, incentivo à economia local, aumento das 

receitas públicas e geração de emprego e renda.  

 

Assim, a resposta dos impactos ambientais diagnosticados para o 

empreendimento, em relação a não implantação, em uma análise comparando o cenário 

atual com o futuro, pode ser observada no Quadro 11.2.  
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QUADRO 11.2 – TENDÊNCIAS SUPOSTAS SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Impactos ambientais 
Tendências 

A E R 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos.       

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos.       

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas.        

MF-05 
Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 
particulado.       

MF-06 Aumento dos níveis de ruído.        

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna.       

MB-04 Dispersão da biota aquática       

MB-06 Proliferação de animais vetores.       

MS-02 Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda.       

MS-03 Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento.       

MS-04 Expectativas de valorização de bens imobiliários.       

MS-06 Incentivo à economia local.       

MS-07 Aumento das receitas públicas.       

MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos).       

MS-09 Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura.       

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto.       

MS-11 Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário.       

MS-12 Valorização de bens imobiliários.       

MS-13 
Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no 
mercado nacional e internacional.       

MS-14 Redução de custos socioambientais.        

MS-15 Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária.       

MS-16 Indução a melhorias na infraestrutura local.       

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

 

11.2.2 Prognóstico das condições ambientais na presença do empreendimento 

 

A construção do Terminal Portuário Paratudal viabilizará uma rota logística partindo 

de Cáceres (MT) até o distrito de Porto Esperança, no município de Corumbá (MS), 

favorecendo e incentivando as trocas comerciais por meio da diminuição dos custos 

logísticos e, assim, a produção de grãos na região se tornará mais atrativa para o mercado 

externo.  

Ainda no contexto de vetor econômico, foram identificados dois principais projetos 

com grande aderência com o empreendimento: a Zona de Processamento de Exportações 

(ZPE) de Cáceres e a ampliação da BR-174/MT. A ZPE de Cáceres compreende uma área 
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de incentivos fiscais para empresas que visem a produção de bens destinados à exportação 

e a ampliação da BR-174/MT representa uma via de acesso ao porto para o escoamento 

de cargas. Além de estarem presentes na região planos e programas municipais relativos 

ao desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural e promoção e extensão rural. 

Considerando o cenário atual da região, em termos de apropriação e exploração 

dos recursos naturais e consequente estado de conservação da biota, uma projeção para 

os próximos anos pode ser realizada, levando-se em conta alguns aspectos principais:  

• Possível crescimento da produção agrícola, e consequentemente aumento da 

pressão antrópica sobre os ecossistemas terrestres, devido a redução dos custos 

logísticos que a nova roda proporcionará; 

• Possível aumento das atividades do setor de serviço, em consequência da atração 

de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento e dinamização 

econômica;  

• Possível aumento da densidade populacional, em consequência das oportunidades 

de emprego e desenvolvimento da região; 

• Possível melhoria na infraestrutura e serviços púbicos, como os de saúde e 

educação, e dos índices de segurança pública, devido ao aumento na  dinamização 

econômica e arrecadação de impostos;  

• Possível redução na taxa de desocupação da população regional, devido a geração 

de empregos diretos, indiretos e induzidos; 

• Possível estabilização das atuais atividades pesqueiras, comunidades indígenas e 

quilombolas, devido ao fato do empreendimento estar localizado à 10 km da 

comunidade indígena mais próxima, à 200 km da comunidade quilombola mais 

próxima, e distante dos corixos, locais preferenciais de pesca dos pescadores locais;  

• Possível aumento dos aspectos quantitativos da água, em consequência da possível 

expansão agropecuária. 

 

Considerando os impactos ambientais diagnosticados para as diversas fases do 

Terminal Portuário Paratudal, em relação a sua não implantação, considera-se: 

• Ocorrerá impactos ao meio físico e biótico, com características restritas 

principalmente a Área de Influência Direta, e que envolvem as atividades de 

implantação e operação portuária. Como, por exemplo a contaminação do 

solo, alteração da qualidade da água, dispersão da biota, proliferação de 
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animais vetores e aumento dos níveis de ruídos. Porém, em uma análise de 

cenário futuro (25 anos), os impactos tendem a estabilizar; 

• A ocorrência de impactos ao meio socioeconômico que consideram a 

expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento. Porém, em 

uma análise de cenário futuro (25 anos), o impacto tende a estabilizar; 

• Possível expectativas relacionadas à geração de emprego e renda e 

relacionadas à valorização de bens imobiliários, devido ao fato do 

empreendimento ser um vetor de expansão econômica. Porém, em uma 

análise de cenário futuro (25 anos), os impactos tendem a estabilizar; 

• Expansão e dinamização da econômica local, englobando a economia local, 

geração de emprego e arrecadação de impostos, devido ao fato de o 

empreendimento ser um vetor de crescimento econômico;  

• A ocorrência de impactos ao meio socioeconômico, com características 

restritas principalmente a Área de Influência Direta, e que envolvem as 

atividades de implantação e operação portuária. Como, por exemplo, 

acidentes com trabalhadores do porto, aumento na demanda sobre os 

serviços públicos de saúde e infraestrutura e indução a melhorias na 

infraestrutura local. Porém, em uma análise de cenário futuro (25 anos), o 

impacto tende a estabilizar; 

• A ocorrência de impactos ao meio socioeconômico que são relacionados à 

dinamização econômica e custos socioambientais, como, por exemplo: a 

tração de atividades comerciais, e redução de custos socioambientais e de 

manutenção com infraestrutura, incentivo à economia local, aumento das 

receitas públicas e geração de emprego e renda. Em uma análise de cenário 

futuro (25 anos), os impactos tendem a aumentar.  

 

Assim, a resposta dos impactos ambientais diagnosticados para o 

empreendimento, em relação a implantação, em uma análise comparando o cenário atual 

com o futuro, pode ser observada no Quadro 11.3.  
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QUADRO 11.3 – TENDÊNCIAS SUPOSTAS COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Impactos ambientais 
Tendências 

A E R 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos.       

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos.       

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas.        

MF-05 
Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 
particulado.       

MF-06 Aumento dos níveis de ruído.        

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna.       

MB-04 Dispersão da biota aquática       

MB-06 Proliferação de animais vetores.       

MS-02 Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda.       

MS-03 Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento.       

MS-04 Expectativas de valorização de bens imobiliários.       

MS-06 Incentivo à economia local.       

MS-07 Aumento das receitas públicas.       

MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos).       

MS-09 Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura.       

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto.       

MS-11 Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário.       

MS-12 Valorização de bens imobiliários.       

MS-13 
Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no 
mercado nacional e internacional.       

MS-14 Redução de custos socioambientais.        

MS-15 Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária.       

MS-16 Indução a melhorias na infraestrutura local.       

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  

 

11.2.3 Comparação das condições futuras com e sem o empreendimento 

 

A redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no mercado 

nacional e internacional justifica a implantação do Terminal Portuário, pois, considerando 

uma análise econômica em cenários futuros, o impacto tem influência na dinamização 

econômica regional e incentivo a economia nacional.   

Além disso, a implantação do empreendimento poderá representar um incremento 

sobretudo ao contexto de saúde e segurança de Cáceres (MT), haja vista a atratividade de 

investimentos que sua construção pode representar, bem como colaborará para uma 

redução da taxa de desocupação, haja vista os empregos que criará e os potenciais 

investimentos que poderá atrair para os municípios da área de estudo. 
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Em relação aos impactos no meio físico e biótico, esses não possuem grande 

magnitude em um cenário futuro, pois, ocorrem muitas vezes somente na fase de 

implantação do empreendimento ou não são expressivos em relação ao cenário atual da 

região. Portanto, o Quadro 11.4 a seguir apresenta uma comparação entre as principais 

tendências futuras discutidas nos itens anteriores, relacionada aos cenários de implantação 

e não implantação do Terminal Portuário Paratudal.  

 

QUADRO 11.4 – COMPARATIVO DE TENDÊNCIAS SEM E COM A CONSTRUÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO. 

Impactos ambientais 
Tendências 

SEM TPP COM TPP 

MF-02 Contaminação do solo por resíduos diversos.   

MF-03 Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos.   

MF-04 
Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos e graxas ou 
substâncias perigosas.    

MF-05 
Alteração da qualidade do ar por emissão de gases poluentes e material 
particulado.   

MF-06 Aumento dos níveis de ruído.    

MB-03 Dispersão da fauna terrestre e avifauna.   

MB-04 Dispersão da biota aquática   

MB-06 Proliferação de animais vetores.   

MS-02 Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda.   

MS-03 Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento.   

MS-04 Expectativas de valorização de bens imobiliários.  ☺ 

MS-06 Incentivo à economia local.  ☺ 

MS-07 Aumento das receitas públicas.  ☺ 

MS-08 Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos).  ☺ 

MS-09 
Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e 
infraestrutura.   

MS-10 Acidentes com trabalhadores do porto.   

MS-11 
Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento 
portuário.  ☺ 

MS-12 Valorização de bens imobiliários.  ☺ 

MS-13 
Redução dos custos logísticos e favorecimento das trocas comerciais no 
mercado nacional e internacional.  ☺ 

MS-14 Redução de custos socioambientais.   ☺ 

MS-15 Redução dos custos de manutenção da infraestrutura viária.  ☺ 

MS-16 Indução a melhorias na infraestrutura local.  ☺ 

Fonte: UFPR/ITTI (2019).  
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12  ANÁLISE DE RISCO 

 

O estudo de risco consiste em avaliar cenários de incertezas, sendo ameaças ou 

oportunidades, que possam proporcionar diversos tipos de perdas ou ganhos. Uma boa ou 

má gestão das incertezas podem influenciar no crescimento ou em danos, e essa se inicia 

pelo processo de entendimento do que é o risco, a identificação deles e a delimitação de 

medidas de maximização, minimização ou controle (DANTAS, 2010). 

O conceito de risco é definido pela norma ISO/IEC Guide 73:2002, como: “A 

combinação da probabilidade de um evento e suas consequências”. A norma AS/NZS 

4360:2004 por sua vez define como a oportunidade de acontecimentos de alguma coisa 

que causará impacto nos objetivos. Já a norma ABNT NBR ISO 31000:20099 define risco 

como o “efeito da incerteza nos objetivos”.  

O capítulo em questão visa estudar, com base em todo o conhecimento disposto 

no diagnóstico e prognóstico, os riscos ambientais que envolvem a implantação e operação 

do empreendimento. A análise consiste em construir os cenários de risco, demonstrando 

os possíveis acidentes e os efeitos decorrentes dos mesmos.  

Em relação aos riscos de navegação, cabe ressaltar que este Estudo de Impacto 

Ambiental se refere às atividades voltadas ao empreendimento. Os riscos de navegação 

são competência de fiscalização da Marinha, a qual solicitou a análise de risco específica, 

a qual encontra-se presente no ANEXO 1. 

 

 

12.1  METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCO 

 

Como metodologia para a avaliação de risco ambiental do empreendimento, 

dispôs-se da Análise Preliminar de Perigo (APP), que é um método consagrado entre 

Estudos de Impactos Ambientais em empreendimentos potencialmente poluidores. A 

análise é abordada pela norma militar americana MIL-STD-882 (System Safety Program 

Requirements) e é direcionada à fase de implantação/construção do empreendimento. 

A AAP é uma técnica qualitativa utilizada para a identificação prematura dos perigos 

existentes em novas instalações ou na realização de serviços, e sua classificação em 

termos de frequência de ocorrência, severidade e risco. 
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A análise qualitativa do risco consiste em definir o nível de risco por meio de 

descrição, ou seja, valores nominais (DANTAS, 2010). Para o empreendimento em 

questão, foi separado o risco em “Crítico”, “Médio” e “Não Crítico”, de acordo com a 

classificação adaptada da análise qualitativa proposta pela norma militar americana. 

Também foi considerada a mesma abordagem para a fase de Operação, a qual iniciará 

após os 2 anos estimados de implantação e durará por toda a vida útil do empreendimento.  

A aplicação da técnica de APP é feita através do preenchimento de uma planilha 

“Matriz de Avaliação de Risco”, tanto para a fase de Implantação, quanto para a fase de 

Operação portuária. A planilha correlaciona as linhas de potenciais “Situações de risco”, 

com a referente “Abrangência”, respectivas possíveis “Causas”, os prováveis “Efeitos”, bem 

como a “Frequência” e a “Severidade” que determinam o “Risco”.  

Portanto, a definição da valoração do risco (Tabela 12.1) é dada pela multiplicação 

de valores estipulados para a ponderação da probabilidade, por meio da frequência (Tabela 

12.2) com a ponderação da consequência, por meio da severidade (Tabela 12.3) Desse 

modo, enquadra-se o risco numa análise qualitativa com base no intervalo de valores 

resultantes da multiplicação entre frequência e severidade. 

 

TABELA 12.1 – VALORAÇÃO DO RISCO. 

Análise Qualitativa  Valoração 

Crítico 48 a 64 

Médio 16 a 36 

Não Crítico  04 a 12 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  adaptado de DOD, U.S. (2012) 

 

TABELA 12.2 – CATEGORIAS DAS FREQUÊNCIAS DAS SITUAÇÕES DE RISCO. 

Frequência Enquadramento Peso 

Frequente  
Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil do empreendimento. 
Chance de até 10 ocorrências por ano.  

8 

Provável  
Esperado ocorrer pelo menos uma vez durante a vida útil do 
empreendimento. Chance até 1/100 de ter 1 ocorrência por ano. 

6 

Pouco Provável 
Pouco provável de ocorrer durante a vida útil do empreendimento. Chance 
até 1/1.000 de ter 1 ocorrência por ano. 

4 

Remota 
Tecnicamente possível, porém com chances remotas de ocorrer durante a 
vida útil do empreendimento. Chance de até 1/10.000 de ter 1 ocorrência 
por ano.  

2 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  adaptado de DOD, U.S. (2012) 
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TABELA 12.3 - CATEGORIAS DAS SEVERIDADES DAS SITUAÇÕES DE RISCO. 

Severidade Enquadramento Peso 

Desprezível  

Com potencial de causar indisposição ou mal-estar ao pessoal 
e danos insignificantes ao meio ambiente e equipamentos 
(danos facilmente reparáveis e de baixo custo). Sem impactos 
ambientais.  

2 

Marginal  

Com potencial para causar ferimentos ao pessoal, pequenos 
danos ao meio ambiente ou aos equipamentos / instrumentos. 
Redução significativa da produção. Impactos ambientais 
restritos ao local da instalação e controlável. 

4 

Crítica  

Com potencial para causar uma ou mais vítimas fatais ou 
grandes danos ao meio ambiente ou às instalações. Exige 
ações corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em 
catástrofe. 

6 

Catastrófica  
Com potencial para causar vítimas fatais. Danos irreparáveis 
(custo/tempo) às instalações e/ou meio ambiente. 

8 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  Adaptado de DOD, U.S. (2012) 

 

Após a conclusão da avaliação de riscos, e, consequentemente a listagem de todos 

os possíveis riscos correlacionados com o nível de criticidade, faz-se necessário 

estabelecer ações de controle (monitoramento e prevenção) e medidas mitigatórias 

(atenuação, compensação e recuperação), conforme a sequência apresentada na Figura 

12.1. 
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FIGURA 12.1 - SEQUÊNCIA DA AVALIAÇÃO DE RISCO. 

Diagnóstico do Empreendimento

Identificação das possíveis  Situações de 

Risco 

Elaboração da  Matriz de Avaliação de 

Riscos 

Qualificação dos  Riscos 

Ações de controle e medidas mitigatórias

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  

 

 

12.2  ANÁLISE DE CENÁRIOS  

 

Na análise de cenários de riscos, foram identificadas todas as possíveis situações 

de risco tanto para a fase de implantação do empreendimento (Tabela 12.4), quanto para 

a fase de operação portuária (Tabela 12.5), conforme metodologia supracitada. A valoração 

foi adotada com base em modelos de empreendimentos semelhantes, por meio de 

pesquisas relacionadas a Estudos de Impactos Ambientais de Terminais Portuários e 

canais fluviais.  

Cada cenário pode ser avaliado de maneira individual, mas deve ser considerada 

também a possibilidade da sequência de acidentes, ou seja, um acidente/situação de risco 

que pode implicar em outros acidentes/situações de risco. 
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TABELA 12.4 - ANÁLISE DE RISCO NA FASE DE IMPLANTAÇÃO. 

Análise Preliminar de Riscos - Fase de Implantação 

Situações de risco Abrangência Causas Efeitos Frequência Severidade Risco 

Acidentes na construção civil 

Queda de objetos sobre funcionários ADA 
Falha mecânica, falha operacional, condições inseguras na 
construção, erro humano 

Danos físicos dos funcionários Pouco Provável Crítica Médio 

Queda em altura de funcionários ADA 
Erro humano, ato inseguro dos funcionários (não utilização de 
EPI's), condições inseguras na construção 

Danos físicos dos funcionários Pouco Provável Crítica Médio 

Explosão/incêndio na construção civil ADA 
 Falha mecânica, falha operacional, vazamento de gás, erro 
humano 

Comprometimento da implantação, atrasos no 
cronograma, possibilidade de danos físicos dos 
funcionários, dano material 

Remota Crítica Não Crítico 

Ferimentos durante operação de maquinários ADA 
Falha na manutenção dos maquinários, falha operacional, 
falha mecânica, erro humano 

Danos físicos dos funcionários Provável Crítica Crítico 

Acidentes com maquinários  

Colisão de máquinas e equipamentos  ADA 
Falha mecânica, falha na manutenção, falha operacional, erro 
humano, falta de sinalização adequada 

Comprometimento da implantação, atrasos no 
cronograma, perdas materiais, possibilidade de 
danos físicos dos funcionários 

Pouco Provável Marginal Médio 

Queda de estruturas metálicas ou pré-
moldadas 

ADA 
Falha mecânica, falha na manutenção, falha operacional, erro 
humano, condições meteorológicas adversas 

Comprometimento da implantação, atrasos no 
cronograma, perdas materiais, possibilidade de 
danos físicos dos funcionários 

Remota Crítica Não Crítico 

Vazamento de combustíveis óleos, graxas ou 
demais substâncias perigosas do maquinário 

ADA Falha mecânica, falha na manutenção, erro humano 
Comprometimento do fluxo portuário, perdas 
materiais, danos físicos dos funcionários, 
contaminação de águas fluviais ou do solo 

Provável Marginal Médio 

Atropelamento de funcionários por 
maquinários 

ADA 
Falha mecânica, falta de manutenção, falta de sinalização 
adequada, erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário, perdas 
materiais, danos físicos dos funcionários 

Pouco Provável Crítica Médio 

Acidentes com automóveis 

Explosão/incêndio nos automóveis ADA 
Falha mecânica e operacional dos automóveis, falha na 
manutenção dos automóveis, erro humano, colisões entre 
automóveis 

Danos materiais, danos físicos dos funcionários Pouco Provável Crítica Médio 

Colisão entre automóveis  ADA 
Falta de sinalização adequada, direção insegura, erro 
humano, falha mecânica e operacional dos automóveis, falha 
na manutenção dos automóveis 

Danos materiais, danos físicos dos funcionários Pouco Provável Crítica Médio 

Atropelamento de pessoas por veículos ADA 
Falta de sinalização adequada, direção insegura, falha 
mecânica dos automóveis, erro humano 

Danos materiais, danos físicos das pessoas Pouco Provável Crítica Médio 

Atropelamento de fauna  ADA 
Falta de sinalização adequada, direção insegura, falha 
mecânica dos automóveis, erro humano 

Dano imediato a fauna Pouco Provável Crítica Médio 

Acidentes com a biota 

Ataque de animais silvestres ADA 
Oferta de alimentos por colaboradores para animais silvestres, 
tentativa de captura de animais silvestre (caça) 

Danos a fauna e danos físicos das pessoas Pouco Provável Crítica Médio 

Introdução de contaminantes na cadeia 
alimentar dos animais 

ADA 
Destinação inadequada de resíduos, oferta de alimentos pelos 
colaboradores para animais silvestres 

Danos a fauna Pouco Provável Crítica Médio 

Picada ou mordeduras de animais 
sinantrópicos ou peçonhentos 

ADA 
Destinação inadequada de resíduos, oferta de alimentos pelos 
colaboradores para animais silvestres 

Danos a fauna; danos físicos para as pessoas 
envolvidas e proliferação de doenças entre 
colaboradores 

Pouco Provável Crítica Médio 

Fenômenos naturais 

Estiagem extrema AID Mudanças climáticas 
Comprometimento da implantação, atrasos no 
cronograma 

Remota Catastrófica Médio 

Cheia extrema AID Mudanças climáticas 
Comprometimento da implantação, atrasos no 
cronograma 

Remota Catastrófica Médio 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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TABELA 12.5 - ANÁLISE DE RISCO NA FASE DE OPERAÇÃO. 

Análise Preliminar de Riscos - Fase de Operação  

Situações de risco Abrangência Causas Efeitos Frequência Severidade Risco 

Acidentes com embarcações ao atracar no Porto 

Encalhamento das embarcações AID 
Falha mecânica da embarcação, falha operacional da 
embarcação, erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário 
Pouco 
Provável 

Desprezível Não Crítico 

Colisões entre as embarcações ou com o píer de 
atracação 

AID 

Falha operacional das embarcações, embarcações 
fora do curso, falta de sinalização adequada, manobra 
operacional inadequada durante o abastecimento da 
embarcação, erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário 
Pouco 
Provável 

Marginal Médio 

Explosão/incêndio nas embarcações AID 

Falha na manutenção, falha mecânica e falha 
operacional das embarcações, erro humano, 
vazamento de óleos, graxas ou combustíveis durante o 
abastecimento 

Comprometimento do fluxo portuário, 
possibilidade de danos físicos dos 
funcionários, dano material 

Remota Crítica Não Crítico 

Acidentes com maquinários  

Colisão/queda de máquinas e equipamentos  ADA 
Falha mecânica, falha na manutenção, falha 
operacional, erro humano, falta de sinalização 
adequada 

Comprometimento do fluxo portuário, perdas 
materiais, possibilidade de danos físicos dos 
funcionários 

Remota Marginal Não Crítico 

Queda de contêineres durante o carregamento e 
descarregamento das embarcações 

ADA 
Falha mecânica, falta de manutenção, falta de 
sinalização adequada, erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário, perdas 
materiais, danos físicos dos funcionários, 
contaminação de águas fluviais 

Pouco 
Provável 

Marginal Médio 

Vazamento de combustíveis óleos, graxas ou demais 
substâncias perigosas dos maquinários 

ADA Falha mecânica, falta de manutenção, erro humano 
Comprometimento do fluxo portuário, perdas 
materiais, danos físicos, atração de animais 
vetores, contaminação de águas fluviais 

Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Atropelamento de funcionários por maquinários ADA 
Falha mecânica e de manutenção dos maquinários, 
falta de sinalização adequada, erro humano 

Possibilidade de danos físicos aos 
funcionários, danos materiais 

Remota Crítica Não Crítico 

Acidentes com automóveis 

Explosão/incêndio nos automóveis ADA 
Falha mecânica e operacional dos automóveis, falha 
na manutenção dos automóveis, erro humano, colisões 
entre automóveis 

Danos materiais, danos físicos dos 
funcionários, comprometimento do fluxo 
portuário 

Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Colisão entre automóveis  ADA 
Falta de sinalização adequada, direção insegura, erro 
humano, falha mecânica e operacional dos 
automóveis, falha na manutenção dos automóveis 

Danos materiais, danos físicos dos 
funcionários, comprometimento do fluxo 
portuário 

Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Atropelamento de pessoas por veículos ADA 
Falta de sinalização adequada, direção insegura, falha 
mecânica dos automóveis, erro humano 

Danos materiais, danos físicos das pessoas, 
comprometimento do fluxo portuário 

Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Atropelamento de fauna  ADA 
Falta de sinalização adequada, direção insegura, falha 
mecânica dos automóveis, erro humano 

Dano imediato a fauna 
Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Acidentes com carga ou insumos 

Queda de contêiners durante o carregamento, 
descarregamento ou empilhamento 

ADA 
Excesso de peso, falha mecânica e de manutenção 
dos maquinários, erro humano 

Danos materiais, danos físicos dos 
funcionários, comprometimento do fluxo 
portuário 

Pouco 
provável 

Crítica Médio 

Vazamento de combustíveis óleos, graxas ou demais 
substâncias perigosas armazenados 

ADA Falha mecânica, falta de manutenção, erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário, dano 
imediato a biota, contaminação do rio, 
possibilidade de danos físicos dos 
funcionários 

Provável Crítica Crítico 

Derramamento de grãos armazenados  ADA 
Excesso de carga, falta de manutenção do sistema de 
armazenamento, erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário, dano 
imediato a biota, atração de animais vetores, 
contaminação do rio, possibilidade de danos 
físicos dos funcionários, danos materiais 

Provável Marginal Médio 
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Explosão/incêndio dos silos ou armazéns de 
insumos ou cargas 

ADA 
Excesso de carga, falta de manutenção do sistema 
de armazenamento, acumulo de poeira de grãos, 

erro humano 

Comprometimento do fluxo portuário, 
dano imediato a biota, poluição do ar, 

possibilidade de danos físicos dos 
funcionários, danos materiais 

Remota Catastrófica Médio 

Acidentes com sistemas auxiliares 

Vazamento de óleos, graxas ou substâncias dos 
sistemas gerais  

ADA 
Falha na manutenção dos sistemas gerais, erro 
humano 

Contaminação de águas fluviais ou do solo 
Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Ferimento de funcionários ADA Choque elétrico Danos físicos dos funcionários 
Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Explosão/incêndio dos sistemas auxiliares ADA 
Vazamento de substâncias perigosas, sobrecarga nas 
instalações elétricas 

Danos materiais, danos físicos dos 
funcionários 

Remota Catastrófica Médio 

Acidentes com a biota 

Ataque de animais silvestres ADA 
Oferta de alimentos por colaboradores para animais 
silvestres, tentativa de captura de animais silvestre 
(caça) 

Danos a fauna e danos físicos das pessoas 
Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Introdução de contaminantes na cadeia alimentar dos 
animais 

ADA 
Destinação inadequada de resíduos, oferta de 
alimentos pelos colaboradores para animais silvestres 

Danos a fauna Remota Crítica Não Crítico 

Picada ou mordeduras de animais sinantrópicos ou 
peçonhentos 

ADA 
Destinação inadequada de resíduos, oferta de 
alimentos pelos colaboradores para animais silvestres 

Danos a fauna; danos físicos para as 
pessoas envolvidas e proliferação de 
doenças entre colaboradores 

Pouco 
Provável 

Crítica Médio 

Fenômenos naturais 

Estiagem extrema AID Mudanças climáticas 
Paralização total ou parcial do fluxo portuário, 
perdas econômicas 

Remota Catastrófica Médio 

Cheia extrema AID Mudanças climáticas 
Paralização total ou parcial do fluxo portuário, 
perdas econômicas 

Remota Catastrófica Médio 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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Considerando os cenários de risco identificados, a maior parte dos riscos 

foram classificados como “Médio”, tanto na Implantação, quanto na Operação 

portuária. Dos 22 cenários identificados na Implantação do empreendimento, 5% 

foram classificados como “Crítico”, enquanto que na fase de operação, 8% é 

considerado “Crítico”. A variação da proporção da classificação das Situações de risco 

identificadas pode ser observada por meio da FIGURA 12.2 e da FIGURA 12.3. 

Ressalta-se que, a maioria das Situações de riscos têm Abrangência na Área 

Diretamente Afetada (ADA), porém, as que envolvem as embarcações, enquadram-

se na Área de Influência Direta, bem como as que envolvem Fenômenos naturais. 

 

FIGURA 12.2 - PROGNÓSTICO DAS SITUAÇÕES DE RISCO IDENTIFICADAS PARA A FASE DE 
IMPLANTAÇÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  

 

FIGURA 12.3 – PROGNÓSTICO DAS SITUAÇÕES DE RISCO IDENTIFICADAS PARA A FASE DE 
OPERAÇÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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Na fase de Implantação, primeiros 5 anos, é necessário atentar-se ao risco de 

“Ferimentos durante operação de maquinários”, pois este fora classificados como 

“Crítico”. Há também Situações de risco enquadradas, em relação a Severidade, como 

“Catastrófica”, como nos casos da possibilidade de “Naufrágio das embarcações”, 

“Estiagem extrema” ou “Cheia extrema”. Porém, a probabilidade dessas Situações de 

risco é remota, proporcionando a classificação do risco como “Médio”.  

Ao longo da Operação portuária, num cenário de pelo menos 30 anos, os 

riscos classificados como “Crítico” são referentes a “Vazamento de combustíveis 

óleos, graxas ou demais substâncias perigosas” tanto das embarcações quanto 

armazenados para realizar o abastecimento das embarcações. Esses riscos foram 

classificados como tal, devido a criticidade da Severidade e a alta probabilidade 

(Frequência), portanto, devem receber atenção e esforço por meio das medidas de 

administração do risco. As situações de risco de “Naufrágio das embarcações”, 

“Estiagem extrema” ou “Cheia extrema” ainda continuam com Severidade 

“Catastrófica”, juntamente com a possibilidade de “Explosão/incêndio” dos silos ou 

armazéns de insumos ou cargas ou dos sistemas auxiliares, porém a probabilidade 

dessas Situações de risco é remota, proporcionando a classificação do risco como 

“Médio”.  

Das situações de risco identificadas, ressalta-se que existem eventos que, ao 

ocorrerem, podem acarretar em outros demais riscos. Por exemplo, vazamentos de 

substâncias perigosas podem carretar em explosões/incêndios, podem introduzir 

contaminantes na cadeia alimentar, naufrágio das embarcações ou ferimento de 

funcionários. Desse modo, as alternativas para administrar de risco serão 

apresentadas em sequência sob a divisão do tipo de causa e consequência que uma 

situação de risco envolve, abordada como “tipos de acidentes”. 

 

12.3  ALTERNATIVAS PARA ADMINISTRAR O RISCO 

 

Considerando as atividades que envolvem o empreendimento portuário e com 

base na identificação e classificação das possíveis Situações de risco, esse tópico foi 

desenvolvido a fim de abordar as alternativas a serem adotadas para 

administrar/controlar o risco. As medidas descritas podem atuar no sentido de mitigar, 
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atenuar, compensar ou prevenir as situações identificadas como consequência da 

implantação ou operação portuária.  

As medidas foram correlacionadas com a caracterização de cada tipo de risco, 

ou seja, Situações de risco que podem envolver: funcionários, tripulação e 

colaboradores; embarcações; explosão/incêndios; vazamento de óleo, graxa ou 

substâncias perigosas; maquinários, equipamentos e automóveis; a biota ou 

fenômenos naturais. Considera-se que cada situação diagnosticada pode envolver um 

ou mais tipos de caracterização de acidentes. 

Adjacente à coluna de medidas, também foram correlacionados os Programas 

Ambientais que se enquadram na administração/controle do risco. Cada Situação de 

risco pode incorporar vários subprogramas de um ou mais programas ambientais e/ou 

também programas que não apresentam divisão em subprogramas ambientais. As 

alternativas para controlar possíveis situações de riscos podem ser observadas por 

meio da Tabela 12.6. Desse modo, alternativas identificadas, juntamente com as 

medidas de mitigação e potencialização dos Impactos ambientais, auxiliarão como 

base no desenvolvimento do Plano Básico Ambiental (PBA), por meio dos programas 

e subprogramas ambientais.  
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TABELA 12.6 - MEDIDAS E PROGRAMAS ENVOLVIDOS NA ADMINISTRAÇÃO DO RISCO. 

Caracterização de 
acidentes 

Medidas  Programas e Subprogramas 

Acidentes 
envolvendo 
funcionários, 
tripulação e 
colaboradores 

Construção de estrutura de socorro imediato; 
Construção e manutenção do ambulatório; 
Plano emergencial para remoção imediata dos feridos; 
Formação de uma CIPA; 
Disponibilidade e uso obrigatório de equipamentos e aparatos de segurança proteção individual; 
Supervisionar trabalhos em altura e uso de EPIs; 
Treinamento e conscientização dos funcionários, tripulação e colaboradores; 
Execução operacional padrão para resgate de pessoas no rio; 

Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Construção; 
Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Operação Portuária; 
Subprograma de Ação de Contingência para Incêndios e Explosões; 
Subprograma de Ação de Emergência para Acidentes com Trabalhadores; 
Programa de Comunicação Social (PCS); 
Programa de Educação Ambiental (PEA); 

Acidentes 
envolvendo 
embarcações 

Utilização de cartas náuticas; 
Monitoramento batimétrico do canal fluvial; 
Procedimento de dragagem quando necessário; 
Procedimento das Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) para circulação e manobras de embarcações; 
Treinamento da tripulação de ponte sobre a tipologia acidental e utilização de sinalização sonora quando necessário; 
Realizar manutenções periódicas das embarcações; 
Treinamento da tripulação a bordo e dos trabalhadores do empreendimento em caso de aproximação da embarcação no 
empreendimento; 
Procedimento operacional padrão para atracação das embarcações; 
Execução de plano emergencial a bordo; 
Procedimento operacional padrão para navegação noturna; 
Monitoramento da meteorologia; 
Disponibilidade e uso dos itens de segurança obrigatórios nas embarcações para a tripulação; 

Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento do Serviços de Dragagem 
(PSD); 
Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Construção; 
Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Operação Portuária; 
Subprograma de Ação de Contingência para Incêndios e Explosões; 
Subprograma de Ação de Emergência para Acidentes com Trabalhadores; 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 
Programa de Comunicação Social (PCS); 
Programa de Educação Ambiental (PEA); 

Acidentes 
envolvendo 
explosão/incêndios 

Construção de brigada de incêndio local qualificada; 
Capacitação e treinamento de equipes para combate a incêndios; 
Implantação de sistema de detecção de fogo com alarmes de nível alto e muito alto; 
Simbologia de advertência específica e disponibilidade de aparatos para prevenção e combate ao fogo; 
Realização da manutenção corretiva e preventiva e inspeção periódica dos sistemas auxiliares, embarcações, 
equipamentos, maquinários, tanques e armazéns; 
Plano emergencial em caso de explosão/incêndios (isolar área, chamar equipe de bombeiros, em pequenos incêndios e 
explosões efetuar o controle com extintores CO2 / pó-químico); 

Subprograma de Ação de Emergência para Acidentes com Trabalhadores; 
Subprograma de Ação de Contingência para Incêndios e Explosões; 
Programa de Comunicação Social (PCS); 
Programa de Educação Ambiental (PEA); 

Acidentes 
envolvendo 
vazamento de óleo, 
graxa ou substâncias 
perigosas 

Realização e manutenção corretiva e preventiva e inspeção periódica das embarcações, maquinários, equipamentos e 
armazéns; 
Plano emergencial e de contingência no caso de vazamento de óleos, graxas ou substâncias perigosas ( eliminar ou afastar 
fontes de ignição como chamas, calor, faíscas, centelhas, fagulhas, etc. e isolar a área e retirar as pessoas do local); 
Estancar o vazamento; 
Restringir a área atingida com o uso de barreiras; 
Execução das normas técnicas para armazenamento e transporte de óleos, graxas ou substâncias perigosas; 

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH); 
Subprograma de Ação de Emergência para Derramamento de Substâncias 
Perigosas; 
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos na 
Construção; 
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos na 
Operação Portuária; 
Programa de Comunicação Social (PCS); 
Programa de Educação Ambiental (PEA); 

Acidentes 
envolvendo 
maquinários, 
equipamentos e 
automóveis 

Estabelecer limites de velocidades para tráfego e operação de maquinários, equipamentos e automóveis; 
Os motoristas deverão ser devidamente capacitados, habilitados e treinados em direção preventiva; 
Realização e manutenção corretiva e preventiva e inspeção periódica nos maquinários, equipamentos e automóveis;  
Estabelecer diretrizes e fornecer orientações de segurança no trânsito para os motoristas de veículos, maquinários e 
equipamentos; 
Sinalização de trânsito adequados nas vias; 

Programa Ambiental para a Operação Portuária (PAOP); 
Execução de Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalhador na Operação 
Portuária; 
Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de Emergência; 
Subprograma de Ação de Emergência para Acidentes com Trabalhadores; 

Acidentes 
envolvendo a biota 

Treinamento e conscientização dos funcionários, tripulação e colaboradores; 
Sinalização de probabilidade de ocorrência de animais peçonhento, silvestres ou sinantrópicos; 
Realizar campanhas de vacinação;  
Plano emergencial para remoção imediata da fauna ferida e execução de remediações; 

Programa de Educação Ambiental (PEA); 
Programa de Comunicação Social (PCS); 

Acidente envolvendo 
fenômenos naturais 

Comunicação com sistemas de monitoramento hidrológico; 
Comunicação com sistemas de monitoramento meteorológico; 
Alertas de riscos de cheia ou estiagem extremas;  

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH); 
Programa de Educação Ambiental (PEA); 
Programa de Comunicação Social (PCS); 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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13  RESULTADOS 

 

De modo geral, as alterações ambientais negativas de um porto estão associadas 

à sua construção e às obras de ampliação, que, em termos presentes, são comumente 

observados em construções civis de grande porte. Também há impactos negativos na 

operação portuária, em sua essência, devido à manutenção da infraestrutura física, bem 

como os serviços e sistemas de carga/descarga, estocagem e transporte. As alterações 

positivas do empreendimento (majoritariamente os impactos no meio socioeconômico), 

justificam a implantação do Terminal Portuário, tendo em vista que a dinâmica econômica 

da região favorece às atividades de exportação e importação, impulsionando o 

desenvolvimento regional. 

Este capítulo traz a consolidação das análises socioambientais do Terminal 

Portuário Paratudal. As informações e análises geradas a partir do diagnóstico ambiental 

da região em estudo, permitiram obter um panorama consolidado dos principais 

componentes ambientais que podem ser afetados pela implantação e operação do 

empreendimento. E, com o conhecimento dos impactos que um empreendimento portuário 

pode gerar em um ambiente, foi possível realizar uma avaliação espacial e temporal de 

forma integrada, ou seja, do próprio TPP e de seus efeitos cumulativos e sinérgicos com 

demais empreendimentos e atividades econômicas regionais.  

 

 

13.1 AVALIAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS EFEITOS INTEGRADOS 

 

A identificação das atividades geradoras de impactos utilizou para prospecção os 

cenários de planejamento do empreendimento, de implantação, de operação e de uma 

possível desativação do terminal portuário. Tal abrangência temporal também foi utilizada 

na análise integrada dos impactos, sendo incorporada aos Cenários A, B e C definidas para 

os estudos referentes ao capítulo 8 deste Estudo de Impacto Ambiental, exceto a fase de 

desativação, pois esta não é prevista dentro do horizonte de longo prazo, em um período 

de 25 anos. Já para a análise das influências cumulativas e sinérgicas, considerou-se o 

cenário de médio prazo, o qual engloba os próximos dez anos do empreendimento, 

contemplando os impactos de operação do porto e, para a análise de longo prazo, 

considerou-se um período de 25 anos. 
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Em consequência dos impactos nos diferentes aspectos socioambientais, o Estudo 

em questão buscou avaliar a abrangência e temporalidade dos efeitos integrados do 

empreendimento. No total, foram identificados 35 possíveis impactos ambientais, sendo 7 

impactos referentes ao meio físico, 8 impactos no meio biótico e 20 impactos no meio 

socioeconômico. 

Os impactos, no contexto do meio físico e biótico foram, em resumo, de natureza 

negativa e com uma abrangência mais restrita, pois limitam-se à ADA do empreendimento. 

Em relação aos impactos no meio socioeconômico, a maioria foi de natureza positiva e de 

maior abrangência (área de influência direta e indireta do empreendimento).  

Nos cenários de desenvolvimento da região, destaca-se que a implantação do 

empreendimento pode ser considerada um vetor econômico representativo. No contexto, 

contribuindo para a potencialidade do empreendimento portuário, há a expectativa da 

instalação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Cáceres e da ampliação 

da BR-174/MT. 

A dinâmica econômica dos municípios favorece a exportação e importação de 

produtos, pois há uma grande produção de commodities no estado. A produção agrícola 

dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem grande influência em relação à 

produção nacional. A produção é representativa, principalmente em relação à produção de 

soja e milho. Assim, a expectativa é de que o empreendimento proposto expanda as 

potencialidades já existentes na área de estudo, tanto no cenário regional como no 

nacional. 

A rota logística proporcionada pela implantação do empreendimento impulsionará 

a integração da região agrônoma do Mato Grosso até as instalações portuárias em 

Corumbá (MS), que admitem um trânsito mais intenso pela Hidrovia. O empreendimento 

incentivará a produção de forma progressiva, devido ao aumento gradual de movimentação 

do TPP, conforme previsto nos projetos de ampliação do terminal. Prevê-se que a partir do 

ano de 2025, ano do início da terceira e última etapa, o empreendimento estará apto para 

movimentar em torno de 5 milhões de toneladas de grãos, 2,25 milhões de toneladas de 

fertilizantes, bem como 250 mil toneladas de outras cargas.  

Desse modo, a implantação de um terminal portuário com foco no escoamento de 

cargas a granel estimulará, em uma consideração de cenários futuros: a redução dos custos 

logísticos e favorecimento das trocas comerciais no mercado nacional e internacional, a 

redução dos custos socioambientais e de manutenção da infraestrutura viária, a produção 
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agrícola, a arrecadação tributária, a valorização de bens imobiliários e a geração de 

empregos diretos, indiretos e induzidos. 

Em consequência das atividades necessárias para a construção do 

empreendimento portuário (fase de Implantação), poderão ser observados impactos 

ambientais, principalmente no meio físico e biótico. Todavia, a operação portuária também 

contempla diversas atividades com potencial para interferência nos aspectos ambientais. 

Os aspectos abordados dizem respeito à qualidade do solo, às condições do ambiente 

fluvial, à caracterização do ambiente, à qualidade do ar, à dinamização da economia, à 

demanda de infraestrutura, às alterações na flora, à perturbação da fauna e à exposição do 

ecossistema a fatores diversos. 

Em relação às atividades que causam alterações na flora, como supracitado, se 

restringem a ADA do empreendimento. No contexto da fauna, a interferência é prevista em 

relação a AID do empreendimento, principalmente devido ao efeito de borda, que é a 

sensibilidade marginal de um fragmento devido a alteração em outro adjacente. As 

interferências nos aspectos ambientais do meio físico serão observadas, em suma, na ADA 

do empreendimento. Os impactos possuem maior magnitude no âmbito de implantação do 

empreendimento, devido às atividades de construção civil, mas têm menor temporalidade. 

Também serão observados ao longo dos cenários de operação, devido ao fluxo de 

operações portuárias, porém em menor magnitude. Por tanto, entende-se que os impactos 

no meio físico não terão influência significativa durante a fase de operação. 

A perda da cobertura vegetal e descaracterização da paisagem é o impacto 

negativo com maior valoração na matriz, devido a probabilidade de ocorrência e a 

perpetuidade. Todavia, foram adotadas alternativas tecnológicas para diminuir as áreas de 

supressão, principalmente a supressão em área de proteção permanente. Além disso, cabe 

destacar que a área indicada para implantação do Terminal Portuário Paratudal foi a que 

apresentou menor necessidade de supressão da vegetação na análise das alternativas 

locacionais, devido ao fato da região escolhida já estar descaracterizada em consequência 

da atividade antrópica.  

Com o intuito de mitigar ou minimizar os impactos ambientais que possivelmente 

ocorrerão diretamente com a implantação do empreendimento, bem como os efeitos 

cumulativos e sinérgicos, o Estudo de Impacto Ambiental em questão apresenta as medidas 

mitigadoras, compensatórias e Programas Ambientais a serem adotados. As medidas e 

Programas Ambientais devem ser abordados de forma mais detalhada em relatório de 
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planos básicos ambientais, a fim de especificar as atividades, prazos, cronogramas e 

responsáveis.   

Em relação às alterações no meio físico e biótico, algumas medidas abordadas 

foram: o reflorestamento de áreas degradadas, a destinação adequada dos resíduos, 

revisar periodicamente os maquinários de construção civil e operação portuária, monitorar 

a biota aquática e a qualidade da água, monitorar a supressão da vegetação e realizar o 

salvamento dos indivíduos incapazes de realizar o deslocamento e realização de dragagens 

fora do período reprodutivo das espécies.  

Já no que refere-se ao meio socioeconômico, foram ressaltadas medidas visando 

diminuir os acidentes com trabalhadores, como, por exemplo, garantir as condições 

sanitárias adequadas nas instalações do TPP e adotar ações de educação em saúde para 

os trabalhadores, sinalizar adequadamente o local das obras Criação e criação de uma 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).Também foram destacadas medidas 

que visão a potencialização dos benefícios econômicos advindos do empreendimento, 

como: priorizar a contratação de trabalhadores e fornecedores locais, priorizar a compra de 

materiais e insumos no comércio local e capacitar a mão de obra local. 

Em relação as alterações geradas por outros empreendimentos, o efeito cumulativo 

ou sinérgico dos impactos referentes às fases do TPP, como supracitado, mostra-se 

relevante no contexto socioeconômico, devido ao fato das atividades referentes ao 

transporte de cargas estarem relacionadas com os impactos de maiores abrangências 

temporal e espacial analisados. No que cabe a análise integrada aos usos consultivos da 

água, o empreendimento em estudo não proporciona alterações significativas. Nesse 

contexto, as informações levantadas a respeito dos usos consultivos de água, no que diz à 

AID do empreendimento, apontam que a maior representatividade é responsabilidade dos 

complexos hidrelétricos existentes e da atividade agropecuária, conforme apresentado no 

Capítulo 8 deste EIA, com uma potencialidade referente aos empreendimentos de 

mineração no incremento de pressões sobre o meio ambiente natural. 

Em verdade, os empreendimentos portuários apresentaram um maior índice de 

cumulatividade e sinergia com a atividade de navegação, sobretudo pelo fato de que a sua 

implementação viabilizará o aumento da navegação comercial ao longo do Rio Paraguai. 

Neste sentido, aumentaria o risco de ocorrência de acidentes, sobretudo de colisão junto 

as margens do rio. Todavia, para este empreendimento, a frota que navegará por este 

tramo foi dimensionada para considerando as características naturais deste curso hídrico, 
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conforme estudo elaborado pelo IPT e anexado a este EIA, minimizando, assim, a 

ocorrência de qualquer acidente proveniente da atividade de navegação. 

Portanto, conclui-se, a partir desse Estudo, a viabilidade socioambiental de 

implantação do empreendimento, devido aos benefícios econômicos gerados pelo 

empreendimento proporcionarem oportunidade de desenvolvimento para a região, 

principalmente para a Área Diretamente Afetada (município de Cáceres). Ressalta-se que 

o TPP viabiliza uma rota logística que fortalecerá as relações comerciais nacionais e 

internacionais, através da integração do modal hidroviário, estabelecendo diretrizes de 

desenvolvimento sustentável para o futuro. Contudo, toda atividade de implantação de 

grandes empreendimentos gera impactos nos diversos aspectos ambientais. E, visando 

minimizar os efeitos adversos, as medidas e Programas Ambientais apresentadas devem 

ser devidamente acatadas.  

 

13.2 DIRETRIZES GERAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO TPP  

 

A proposta de implantação do TPP considera a sua implantação na margem 

esquerda do Rio Paraguai, no Pantanal Mato-grossense, ou seja, em Áreas de Preservação 

Permanente (APP). Além disso, a região é caracterizada por ser sazonalmente inundável, 

desse modo, assim como as APPs, são classificadas como áreas ambientalmente 

sensíveis. As áreas ambientalmente sensíveis são constituídas por um ecossistema 

complexo, o qual a antropização pode causar alterações significantes. 

Em consequência da característica da região, para a viabilização da implantação 

do empreendimento, foi previsto a elevação das estruturas por meio de aterro, e o projeto 

do TPP considera a implantação de estruturas de atracação e estruturas de acesso, 

minimizando a supressão da vegetação e os conflitos com a fauna. Com o intuito de atenuar 

os impactos nas áreas ambientalmente sensíveis. Este estudo propõe a elaboração de 

programas facilitadores do monitoramento da biodiversidade e recursos naturais, como o 

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos (PMRH), Programa de Proteção à 

Flora (PPFlo) e o Programa de Proteção à Fauna (PPF), bem como o Programa de 

Educação Ambiental (PEA) que estabelecerá diretrizes para conscientizar a importância da 

preservação ambiental.  

Destaca-se que, desde o início das atividades de implantação do empreendimento, 

é necessário manter uma comunicação clara e ativa com a comunidade no entorno, 

principalmente com aquela diretamente afetada pelas consequências das atividades de 
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implantação e operação portuária. Assim, visando o esclarecimento quanto as expectativas 

em relação ao empreendimento, bem como a conscientização dos impactos negativos e do 

cenário atrativo ao crescimento econômico que o Terminal Portuário Paratudal 

proporcionará. A comunicação deverá ser facilitada pelo Programa de Comunicação Social 

(PCS). O programa visa estabelecer diretrizes a serem adotadas pelos devidos 

responsáveis, afim de: controlar o fluxo migratório, o não aproveitamento da mão-de-obra 

local, a especulação adversa em relação a implantação do empreendimento e os impactos 

ambientais decorrentes da instalação de um porto em uma área de preservação ambiental. 

Assim, com o recrutamento, contratação e capacitação de mão-de-obra temporária, serão 

abertos de postos de trabalhos temporários. Além disso, propõem-se que os materiais 

necessários, tanto para a construção das estruturas, quanto os insumos, sejam fornecidos 

pelos comércios localizados na AII. Estimulando assim o crescimento da região ao longo 

das etapas de planejamento, instalação e operação. 

A implantação das estruturas será iniciada na Fase de Instalação (Fase A), e será 

concluída ao longo das fases de ampliação portuária na sequência (Fase B e Fase C). As 

obras de implantação do terminal iniciarão após a aferição do licenciamento ambiental. São 

previstos dois canteiros de obras: um para a viabilização do acesso ao Terminal e o outro 

para a construção das instalações portuárias. As obras de terraplenagem do TPP ocorrerão 

concomitantemente à instalação do canteiro provisório e implantação da via de acesso. 

Após a conclusão da via de acesso, o canteiro permanente será mobilizado na região com 

as atividades de terraplenagem concluídas. O aterro de alteamento do TPP deverá ser 

construído em material arenoso e compactado com rolos vibratórios. Após a execução dos 

aterros, deverá ser realizada a proteção dos taludes com enrocamento, respeitando 

questões de dimensionamento. 

Ao longo das atividades de construção, o Programa Ambiental da Construção 

(PAC), proposto nesse estudo, deve ser realizado, afim de que os procedimentos 

construtivos gerem menos interferência na biota local, sejam compatíveis com a 

preservação ambiental e controlem o risco de acidentes nas atividades de construção. Além 

disso, como proposto no EIA em questão, deve ser monitorada a qualidade dos recursos 

hídricos e monitorado a fauna local, principalmente dando o enfoque ao afugentamento e 

salvamento. 

Em relação as áreas frágeis, constata-se que o TPP poderia representar alguma 

influência, em especial, as áreas ciliares do Rio Paraguai. Todavia, importante ressaltar que 

estas encontram-se com elevado grau de antropização pré-existente ao terminal portuário, 
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bem como está prevista a adoção de uma solução construtiva que versa sobre a 

implementação de uma estação elevada, a qual servirá como interligação entre as 

estruturas do terminal portuário e as áreas de atracação, minimizando, assim, quaisquer 

danos adicionais a estas áreas. 

Importante ressaltar que este terminal é de fundamental importância para o 

desenvolvimento econômico regional, por representar uma alternativa logística altamente 

econômica para o escoamento dos produtos agropecuários desta região. Conforme 

levantado, o Estado de Mato Grosso ocupa um espaço de especial protagonismo na 

produção agrícola nacional, todavia, seu posicionamento geográfico cria dificuldades para 

o escoamento desta produção para as instalações portuárias localizadas, em especial, na 

região sudeste do país. 

Com a implantação deste empreendimento, o Estado de Mato Grosso passará a 

contar com uma nova alternativa de acesso ao Oceano Atlântico, haja vista que o Rio 

Paraguai desagua neste oceano, na fronteira entre Uruguai e Argentina, e que dispensa a 

utilização do transporte rodoviário e ferroviário, que são mais caros e substancialmente 

mais prejudiciais ao meio ambiente do que o transporte hidroviário. Portanto, a 

implementação desta nova via logística é absolutamente indispensável para alavancar o 

desenvolvimento regional do Estado de Mato Grosso.  

 

 

13.3 DIRETRIZES GERAIS PARA ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

O tópico em questão aborda as diretrizes técnicas gerais a serem incorporadas em 

futuros estudos de empreendimentos similares ao Terminal Portuário Paratudal e estudos 

de fluxo de carga no Rio Paraguai.  

O objetivo de estudos socioambientais é promover a preservação do meio ambiente 

em toda a sua abrangência, considerando os seus componentes básicos (meio físico, meio 

biótico e meio antrópico). Desse modo, ressalta-se a importância em se definir a 

abrangência adequada do estudo, bem como os cenários temporais a serem considerados.  

A abrangência deve ser determinada com base nos limites geográficos 

possivelmente afetados de maneira direta e indireta pelo empreendimento. Em vista disso, 

assim como no caso do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Terminal Portuário 

Paratudal, foi possível diagnosticar diferentes áreas afetadas, de acordo com o efeito direto 

ou indireto do impacto, em relação ao meio envolvido. A Área Diretamente Afetada (ADA) 
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foi considerada a mesma para o meio físico, biótico e socioeconômico, e inclui a área de 

implantação do empreendimento. Já a Área de Influência Direta preliminar do meio físico e 

meio biótico, foi considerada uma delimitação de 5 km a partir da poligonal da ADA, e para 

o meio socioeconômico o município de Cáceres. A Área de Influência Indireta (AII) para o 

meio físico e biótico foi definida pela Bacia hidrográfica do Alto Paraguai e para o meio 

socioeconômico foi considerado o município de Cáceres, Barão de Melgaço, Poconé, 

Curvelândia, Corumbá e Ladário.  

A padronização da estrutura de um Estudo de Impacto Ambiental é apresentada de 

forma resumida pela Resolução CONAMA nº 001 de 1986. Todavia, não há a devida 

padronização entre os estudos de diversos empreendimentos. A abrangência e a 

profundidade de um EIA são definidas em função dos potenciais impactos ambientais que 

serão causados pelo empreendimento. Além disso, de acordo com a finalidade do 

empreendimento e suas peculiaridades, algumas questões no diagnóstico devem ser mais 

detalhadas em relação a outras. Como por exemplo, no caso do Terminal Portuário, foi de 

suma importância entender a dinâmica fluvial, as características geológicas-geotécnicas e 

as fragilidades da biota e ecossistema local, para determinação dos impactos no meio físico 

e biótico. No contexto do meio socioeconômico, as características da dinâmica econômica 

da região e a existência de patrimônio arqueológico foram os aspectos de maior relevância 

na consideração dos impactos.  

Também é de extrema importância que o Estudo seja realizado por uma equipe 

multidisciplinar, dividida em temas a serem abordados, sendo que cada tema deve utilizar 

uma metodologia adequada para levantamento de dados, respeitando as áreas de estudo 

pré-determinadas. Ressalta-se a importância, para realizar o diagnóstico preciso da região, 

de se trabalhar com dados primários, complementando os dados secundários, tanto para a 

caracterização da flora e fauna, quanto para ouvir a opinião da sociedade local, 

possivelmente afetada positivamente ou negativamente pelo empreendimento. 

Os dados primários que complementam o diagnóstico da dinâmica sociocultural 

podem ser obtidos, como no caso do EIA do Terminal Portuário Paratudal, por meio da 

realização de questionários. A participação da comunidade possibilita a construção coletiva 

do processo de investigação do diagnóstico social, econômico e cultural. Assim, é possível 

entender os conflitos sociais existentes e estabelecer critério para a realização da 

comunicação social, afim de criar espaços de diálogos que permitem esclarecimentos 

quanto as questões relacionadas a implantação e operação do empreendimento.  
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Em relação aos dados levantados para a caracterização da biota e ecossistema 

local, os dados primários gerados pelo Inventário Florestal (IF) e pelos levantamentos dos 

espécimes em campo, consistem de uma das ferramentas mais importantes na tomada de 

decisões no manejo de áreas naturais. Portanto, os métodos para detecção de fauna e 

confecção dos inventários devem incluir diferentes metodologias, para que os seus 

objetivos sejam plenamente alcançados. Além disso, deve ser considerada a peculiaridade 

de cada região e dos efeitos gerado pelo empreendimento.  

Outro ponto a ser destacado, é em relação aos impactos ambientais gerados pelo 

empreendimento. Os impactos ambientais são identificados com base no diagnóstico do 

meio físico, biótico e socioeconômico. No contexto, os aspectos a serem analisados em 

cada meio são abordados na Resolução CONAMA nº 001 de 1986. Porém, uma 

metodologia de quantificação e avaliação dos impactos ambientais não é definida, dessa 

forma, o Estudo de Impacto Ambiental em questão utilizou o método de valoração de 

impactos ambientais proposto pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB. 

O método consiste na elaboração de uma matriz de valoração que considera 

aspectos de temporalidade do impacto, reversibilidade, magnitude, abrangência, bem como 

a probabilidade de ocorrência. Desse modo, com o auxílio de uma análise qualitativa, é 

possível obter parâmetros quantitativos, afim de analisar a viabilidade do empreendimento 

e, afim de embasar as ações necessárias de mitigação dos impactos.  

Em consequência aos impactos diagnosticados e valorados, também se ressalta a 

importância de analisar a efetividade das medidas e programas propostos, com o intuito de 

minimizar seus efeitos. A análise deve ser realizada no contexto do prognóstico ambiental, 

sendo os resultados obtidos no prognóstico auxiliam na supervisão dos programas 

ambientais e medidas mitigadoras que serão adotados. Porém, pode-se perceber que não 

há padronização na realização do prognóstico nos diversos estudos consultados.  

Referente a futuros estudos socioambientais que envolvem fluxo de carga no Rio 

Paraguai, pode-se perceber, por meio do EIA do Terminal Portuário Paratudal, as 

individualidades da região. A característica morfológica da região é de planície e, desse 

modo, possui baixa capacidade de propagação de vazões, impactando em inundações 

periódicas e no amortecimento das cheias. A propagação das águas é baixa em relação 

aos os balanços hídricos e químicos, caracterizando um ambiente lêntico. Esse tipo de 

ambiente influencia no desenvolvimento da fauna e da flora da região, na manutenção do 

pantanal como um todo e nas atividades econômicas de pesca e turismo. A bacia também 

é marcada pela multiplicidade de usos, em destaque pelo consumo envolvendo as 
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atividades agropecuárias e os empreendimentos hidrelétricos nas regiões de planalto, bem 

como com uma potencialidade na exploração de mineração. 

Neste contexto, foram elencadas algumas áreas consideradas frágeis, em virtude 

da potencialidade de ocorrer a sobreposição da influência de interferências antrópicas, as 

quais são as seguintes: 

d) Entre os rios Cabaçal e Jauru: nesta região, existem vários empreendimentos 

hidrelétricos e de mineração previstos. A ocorrência de diversas pressões ambientais 

nesta região poderá acarretar em impactos locais sobre a biodiversidade, bem como 

em relação a qualidade da água na região central de Cáceres, uma vez que estes 

rios desaguam no Rio Paraguai neste local; 

e) Ao longo do Rio Cuiabá: o Rio Cuiabá possui um considerável potencial hidrelétrico, 

todavia, se ocorrer a implementação destes empreendimentos em cascata, 

conforme prospectado, acarretará na potencialização de diversos impactos 

ambientais relacionados a alteração do fluxo hídrico neste rio. 

f) Na cabeceira do Rio Paraguai: existe, nesta região, várias áreas de pesquisa para 

exploração mineral. Contudo, por se tratar da região onde está localizada a nascente 

do Rio Paraguai, onde se encontram, também, as áreas de maior susceptibilidade a 

erosão, o grau de prioridade na preservação ambiental desta região é absolutamente 

prioritário, haja vista que a eventual contaminação do Rio por resíduos de 

empreendimentos de mineração, bem como o seu assoreamento podem acarretar 

em prejuízos consideráveis ao aspectos ambientais do Rio Paraguai. 

 

Em relação as áreas frágeis especificamente atinentes a empreendimentos 

portuários, foram identificadas duas principais. 

• As áreas de vegetação ou mata ciliar, correspondentes ao conceito legal de Área de 

Preservação Permanentes; 

• As margens do Rio Paraguai, em virtude da sinergia desta atividade com a atividade 

de navegação. 

 

Para o TPP, para estes casos, foram adotadas duas soluções técnicas: para as 

áreas de vegetação ciliar, será construída uma estação elevada, interligando as estruturas 

do terminal com a área de atracação. Não é prevista a construção de qualquer estrutura 

administrativa ou de armazenamento de carga nesta área, conforme indicado no projeto 

básico deste empreendimento. Em relação ao incremento da atividade de navegação, as 
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embarcações que transitarão por esta via e que serão abastecidas pelo TPP serão 

dimensionadas segundo as características naturais do Rio Paraguai, em conformidade com 

um estudo técnico realizado pelo IPT e anexado a este EIA. 

Neste sentido, considera-se relevante que, para a autorização de 

empreendimentos futuros, que estes também apresentem estudos e soluções técnicas 

análogas, uma vez que estas medidas serão de fundamental importância para minimizar 

quaisquer acidentes ou impactos ambientais decorrentes da implantação de terminais 

portuários na região. 

Assim, afim de atuar na proteção, condução, direção e controle do uso dos recursos 

naturais, principalmente no que diz respeito aos impactos gerados pelo uso múltiplo do Rio 

Paraguai, recomenda-se que estudos futuros,  com caráter de avaliação socioambiental, 

atentem-se a questões, como: avaliação e controle dos impactos decorrentes de atividades 

agropecuárias, com avaliação dos efeitos sobre o escoamento e produção de sedimentos; 

quantificação do balanço do fluxo de rios e das lagoas do Pantanal, em termos de 

quantidade de água, sedimentos e nutrientes; aumento da rede de observação de dados 

hidroclimatológicos, com enfoque primário em bacias de pequeno porte; avaliação das 

atividades relativas a mineração na região, medidas de minimização dos impactos e 

recuperação de áreas degradadas; considerações a respeito do controle e preservação dos 

recursos hídricos municipais, avaliação da qualidade dos recursos hídricos e avaliação 

continuada dos impactos da navegação nas condições do Pantanal, bem como na 

integridade das margens do Rio Paraguai. 
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14  BIBLIOGRAFIA 

Conforme solicitado no Termo de Referência, a bibliografia consultada para a 

realização do estudo completo encontra-se apresentada no APÊNDICE 1 – 

BIBLIOGRAFIA. 
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15  GLOSSÁRIO 

Conforme solicitado no Termo de Referência, os termos técnicos utilizados no 

estudo encontram-se listados no APÊNDICE 2 – GLOSSÁRIO. 
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ANEXO 1 – ANÁLISE DE RISCO (MARINHA) 
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APÊNDICE 2 – GLOSSÁRIO 

 

Agrossivilpastoril: Árvores associadas com cultivos agrícolas e atividade 

pecuária.  

Altimetria: Medição das altitudes, prática relativa aos procedimentos utilizados ao 

medir altitudes, alturas, das elevações medidas verticalmente. 

Antrópico: Referente a tudo aquilo que resulta da atuação humana. 

Aquicultura: Aquacultura ou aquicultura é a produção de organismos aquáticos, 

como peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis e plantas aquáticas para uso do 

homem. 

Arcabouço: É uma estrutura, o esqueleto no caso dos humanos e animais, e 

também um conjunto em que algo é baseado e construído.  

Assoreamento: É o processo em que se observa no leito dos rios acúmulo de 

detritos, lixo, entulho ou outros materiais. 

Bermas de equilíbrio: Aterros laterais aos taludes para equilibrar o peso exercido 

pelo maciço do aterro principal. 

Biota: É o conjunto de todos seres vivos de um determinado ambiente ou de um 

determinado período.  

Caducifólio: Caducifólia, caduca ou decídua é uma planta que, numa certa estação 

do ano, perde suas folhas, geralmente nos meses mais frios e sem chuva, ou em que a 

água se encontra congelada ou de difícil acesso à terra. 

Caput: Termo em latim utilizado em textos legislativos para se referir à parte 

principal de um artigo. Também tem os significados mais genéricos de "capítulo", 

"parágrafo" e "resumo". 

Cárstica: Relevo cárstico ou sistema cárstico, é um tipo de relevo geológico 

caracterizado pela dissolução química (corrosão) das rochas, o que leva ao aparecimento 

de uma série de formações físicas, tais como cavernas, rios subterrâneos, paredões 

rochosos, dolinas, etc. 

Commodities: Produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em 

escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja 

congelado, boi gordo, café, soja e ouro.  

Composto carcinogênico: Composto capaz de provocar ou estimular o 

aparecimento de carcinomas ou câncer em um organismo. 
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Corixo: Canais que ligam as águas de baías, lagoas, alagados etc. com os rios 

próximos, ou seja, são pequenos rios que se formam em épocas de chuva que vem 

desaguar em outros rios maiores. 

Corredor ecológico: É o nome dado à faixa de vegetação que pode ter por objetivo 

ligar fragmentos florestais ou unidades de conservação separados pela atividade humana 

(estradas, agricultura, clareiras abertas pela atividade madeireira etc.), possibilitando o 

deslocamento da fauna e flora entre as áreas isoladas e, consequentemente, a troca 

genética entre as espécies e a dispersão de sementes. 

Déficit: Termo que define o saldo negativo da balança comercial, quando as 

importações superam as exportações. 

Dequada: Fenômeno natural de deterioração da qualidade da água dos rios e 

lagoas marginais do Pantanal. 

Derrocamento: É a retirada de material do fundo do rio, que não é oriundo de 

assoreamento, ou seja, que compõe naturalmente o leito do rio, que pode ser pedregoso 

ou não. 

Dessedentação: Ato de mitigar a sede dos animais em qualquer local onde se 

acumula água; pode ser bebedouros, lagos, ribeirões, açudes, etc. 

Distrófico: Em pedologia, é aquele em que a saturação por bases é inferior a 50%, 

sendo portanto, bastante ácido, de média ou baixa fertilidade. 

Dragagem: Ato ou efeito de dragar; limpeza, desobstrução. 

Efeito de borda: É uma alteração na estrutura, na composição e/ou na abundância 

relativa de espécies na parte marginal de um fragmento. 

Emalhar: Redes de emalhar são um tipo de artes de pesca passivas em que os 

peixes ou crustáceos ficam presos em suas malhas devido ao seu próprio movimento. 

Endemismo: Fenômeno no qual uma espécie ocorre exclusivamente em 

determinada região geográfica; endemicidade. 

Enrocamento: Conjunto de blocos de pedra ou de outro material (p.ex., cimento), 

lançados uns sobre os outros dentro da água para servir como lastro para fundação de obra 

hidráulica ou, quando aflorado à superfície ou muito extenso, como quebra-mar ou proteção 

contra a erosão das ondas. 

Equitabilidade: Padrão de distribuição de determinados organismos em relação à 

sua espécie. 
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Erodibilidade: Fator ou capacidade medida de diferentes tipos de solo ou terrenos 

geológicos de serem erodidos por um determinado agente geológico com definida 

intensidade de ação. 

Espeleologia: É a ciência que estuda as cavidades naturais e outros fenómenos 

cársticos, nas vertentes da sua formação, constituição, características físicas, formas de 

vida, e sua evolução ao longo do tempo. 

Eutrófico: Solo fértil ou de elevada saturação de bases; Cospo de água 

caracterizado por abundantes nutrientes de plantas dissolvidas e por sazonal deficiência de 

oxigênio na sua camada mais profunda. 

Faixa de domínio: A base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída 

pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa 

lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis 

marginais ou da faixa do recuo. 

Flebótomo: Inseto díptero das regiões mediterrâneas e tropicais que se nutre de 

sangue humano. 

Flexura: Acidente constituído pela descida de uma porção de terreno, sem haver, 

no entanto, descontinuidade dos estratos. 

Fluviolacustre: Que diz respeito aos rios e aos lagos simultaneamente. 

Fluxo gênico: Também chamado de migração, é qualquer movimento de genes de 

uma população para a outra. 

Folguedos: São festas populares de espírito lúdico que se realizam anualmente, 

em datas determinadas, em diversas regiões do Brasil. Algumas tem origem religiosa, tanto 

católica como de cultos africanos, e outras são folclóricas. 

Forrageio: A busca e a exploração de recursos alimentares pelos animais. 

Free on board: Designa uma modalidade de repartição de responsabilidades, 

direitos e custos entre comprador e vendedor, no comércio de mercadorias. 

Geomorfologia: É um ramo da Geografia que estuda as formas da superfície 

terrestre.  

Geotecnia: É a aplicação de métodos científicos e princípios de engenharia para a 

aquisição, interpretação e uso do conhecimento dos materiais da crosta terrestre e 

materiais terrestres para a solução de problemas de engenharia. 

Granulometria: Estudo da distribuição das dimensões dos grãos de um solo. Ou 

seja, é a determinação das dimensões das partículas do agregado e de suas respectivas 

porcentagens de ocorrência. 
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Grau de arrasamento: Nível em que o topo da estaca ou do tubulão deve ser 

deixada, removendo o excesso ou então completando-o, se for o caso.  

Hematofagia: Hábito de se alimentar com sangue. 

Hipsométrico: Relativo a hipsometria e a hipsômetro; altimétrico. 

Húmico : Ácido resultante da decomposição de matéria orgânica, 

particularmente de plantas mortas, em lamas de perfuração, pigmento de tintas de 

impressão, como fertilizante, etc. 

Hummocky: Estrutura sedimentar ondulada truncada, formada por uma 

combinação de um fluxo unidirecional com outro oscilatório. 

In loco ; in situ: No próprio local. 

Índice de desenvolvimento humano: Unidade de medida utilizada para aferir o 

grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde 

e renda. 

Índice de Shannon-Wiener: Um dos principais índices utilizados para mensurar a 

diversidade de espécies em um banco de dados. 

Isoietas: Linhas curvas que representam pontos de igual pluviosidade. 

Ladainha: Forma de oração utilizada no culto católico que consiste em uma série 

de preces organizada em curtas invocações alternadamente entre um solista e a 

assembleia produzindo um efeito encantatório. 

Límnico: Que ocorre ou se desenvolve em ambiente de lago continental de água 

doce. 

Litologia: Estudo especializado em rochas e suas camadas e que estuda os 

processos de litificação, ou às categorizações referentes a esses mesmos processos e aos 

tempos geológicos em que ocorreram.  

Lixiviação: A extração ou solubilização dos constituintes químicos de uma rocha, 

mineral, solo, depósito sedimentar entre outros, pela ação de um fluido percolante. Quando 

ocorrem ações físicas, a terra fica permeável de modo grosseiro, acontecendo o tal 

fenômeno, que também é chamado de lavagem. 

Luthier: Violeiro, guitarreiro, luteiro ou luthier é um profissional especializado na 

construção e no reparo de instrumentos de cordas, com caixa de ressonância.  

Macroinvertebrado bentônico: Organismos aquáticos de hábito bentônico, isto é, 

que habitam o fundo de rios e lagos aderidos a pedras, cascalhos e folhas ou enterrados 

na lama ou areia. São  organismos sensíveis a poluição ou degradação dos ecossistemas 

aquáticos, por isso são utilizados como bioindicadores para avaliar a qualidade de água.  
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Mata ripária: Mata subdividida em duas categorias: Mata Ciliar, definida como a 

vegetação florestal que acompanha os rios de médio e grande porte na região do Cerrado, 

em que a vegetação arbórea não forma galerias; e Mata de Galeria, a vegetação florestal 

que acompanha os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, 

formando corredores fechados (galerias) sobre o curso de água. 

Microbacia: Área geográfica delimitada por divisores de água (espigões), drenada 

por um rio ou córrego, para onde escorre a água da chuva. 

Monção: Designação dada aos ventos sazonais, em geral associados à alternância 

entre a estação das chuvas e a estação seca, que ocorrem em grandes áreas das regiões 

costeiras tropicais e subtropicais.  

Morfoclimático: A combinação de um conjunto de elementos da natureza – relevo, 

clima, vegetação – que se inter-relacionam e interagem, formando uma unidade 

paisagística. 

Ninhal: Local onde há muitos ninhos de aves; ninhário. 

Oligotrófico: Ambientes muito pobres em nutrientes, sendo comum a sua 

utilização no contexto da limnologia para classificar massas de água com baixa 

disponibilidade trófica. 

Orogenia: Processo de formação das montanhas; orologia, orogênese, 

tectogênese. 

Patógeno: Organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus 

hospedeiros sempre que esteja em circunstâncias favoráveis, inclusive do meio ambiente. 

Pedologia: Estudo dos solos no seu ambiente natural.  

Perenifólia: Plantas que mantêm as suas folhas durante todo o ano. 

Piscicultura: É um dos ramos da aquicultura, que desenvolve o cultivo de peixes 

e outros organismos aquáticos. 

População em idade ativa (PIA): É uma classificação etária que compreende o 

conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. 

Press Trip / Fam Trip: São viagens organizadas por instituições e empresas com 

o objetivo de promover determinados destinos, empreendimento ou serviços.  

Quantum: É o menor valor que certas grandezas físicas podem apresentar. São 

exemplos de grandezas quantizadas a energia e o momento angular de um elétron em 

um átomo. 
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Reversibilidade: Propriedade de determinados processos de poderem ser 

revertidos ao estado anterior, após terem sido submetidos a uma série de mudanças 

quando se revertem as variáveis que definem o estado. 

Silvicultura: É a ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais de 

regenerar e melhorar os povoamentos florestais com vistas a satisfazer as necessidades 

do mercado e, ao mesmo tempo, é aplicação desse estudo para a manutenção, o 

aproveitamento e o uso racional das florestas. 

Superávit: Termo que define o saldo positivo da balança comercial, quando as 

exportações de um país superam as importações, ou seja, no período de apuração, entrou 

mais dinheiro no país do que saiu. 

Talude: É um plano de terreno inclinado que limita um aterro e tem como função 

garantir a estabilidade do aterro. Pode ser resultado de uma escavação ou de origem 

natural. 

Taxonomia: Ciência que lida com a descrição, identificação e classificação dos 

organismos, individualmente ou em grupo, quer englobando todos os grupos 

(biotaxonomia), quer se especializando em algum deles, como ocorre no caso da 

fitotaxonomia e da zootaxonomia. 

Tectonismo: Um dos agentes endógenos de transformação do relevo terrestre, 

oriundo da movimentação, inteiração, colisão e afastamento das placas tectônicas. 

Tombamento: Ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um 

bem, transformando-o em patrimônio oficial público e instituindo um regime jurídico especial 

de propriedade, levando em conta sua função social e preservando a cédula de identidade 

de uma comunidade, e assim, garantir o respeito à memória do local e a manutenção da 

qualidade de vida. 

Topografia: Descrição ou delineação exata e pormenorizada de um terreno, de 

uma região, com todos os seus acidentes geográficos; topologia. 

Transecto: Linha ou secção através de uma faixa de terreno, ao longo da qual são 

registadas e contabilizadas as ocorrências do fenómeno que está a ser estudado. 

Umectação: Ato ou efeito de umectar, de tornar úmido; umidificação. 

Vazante: Período em que as águas dos mares atingem o nível mais baixo; 

escoamento; terreno cultivado junto de torrentes, durante a estação seca. 

Voçorocas: Fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos 

de erosão causados pela água da chuva e intempéries em solos onde a vegetação não 

protege mais o solo, que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. 
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Zoneamento: Divisão de uma área, região ou país em unidades individualizadas, 

segundo suas características específicas (de ordem ecológica, econômica, política, social 

etc.). 

Zoonoses: Doenças típicas de animais que podem ser transmitidas aos seres 

humanos e vice-versa. 

 

 


