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Apresentação

A elaboração desse relatório, desenvolvido a partir do Estudo de Impacto Ambiental 
elaborado pela Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF) e instrumentalizado por 
meio do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), compreende a proposta 
de implantação de um Terminal de Uso Privado – TUP na localidade da Fazenda Atoledal, no 
estado do Mato Grosso, a ser chamado de Terminal Portuário Paratudal.

Essa iniciativa tem como objetivo contribuir para um reequilíbrio da matriz de transporte de 
cargas regional, caracterizada pela dependência do modal rodoviário, o qual é responsável por 
uma parcela significativa dos gases poluentes emitidos na atmosfera, acidentes rodoviários e 
alto custo de transporte de mercadorias.

Visto que o estado de Mato Grosso possui um potencial crescente na exportação e importação 
de commodities, como, por exemplo, grãos de soja e milho, e fertilizantes, busca-se adotar um 
meio de transporte mais econômico e ambientalmente sustentável para a movimentação de 
cargas.

Partindo desse princípio, foram analisadas as condições locais a fim de propor a melhor área 
para essa operação logística, levando-se em consideração o local mais apropriado em relação 
à dinâmica do rio, com menos intervenções na fauna e na flora e com o intuito de fortalecer a 
economia local e regional.

Esse Relatório de Impacto Ambiental objetiva destacar os principais pontos identificados 
durante a elaboração do estudo, apresentando os resultados dos dados analisados, as ações 
propostas para minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos no 
Pantanal e a viabilidade ambiental do empreendimento, a partir das melhores técnicas para 
executar um terminal que desenvolva economicamente a região e atue de forma responsável e 
sustentável perante a sociedade e o meio ambiente.
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O que é 

o EIA?
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um dos instrumentos estabelecidos no âmbito 

da Política Nacional do Meio Ambiente para o licenciamento de atividades modificadoras 
do meio ambiente como, por exemplo, obras civis. O EIA é um estudo detalhado dos 
impactos ambientais associados a um empreendimento e envolve as fases de planejamento, 
implantação, operação e de eventual desativação. No presente caso, o empreendimento 
estudado é um Terminal Portuário.

E o que é 
o RIMA?

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é um informativo do EIA, elaborado de forma 
objetiva e em linguagem acessível para que as comunidades interessadas possam tomar 
conhecimento do conteúdo do EIA e participar do processo de licenciamento ambiental com 
suas críticas e sugestões.

O RIMA apresenta, de forma simplificada, os resultados dos estudos técnicos e científicos 
da avaliação de impacto ambiental de um empreendimento. O estudo completo pode ser 
consultado ao acessar o EIA disponibilizado pelo órgão ambiental responsável. 

Por que construir o Terminal Portuário

Paratudal?

Planos e 
Programas de 
Infraestrutura

Planos e 
Programas de 

Desenvolvimento

Planos e 
Programas do 
Meio Ambiente

- Programa de Aceleração de Crescimento (PAC)
- Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN)
- Pró-Estradas Concessões
- Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá
- Rodoanel
- Pró-Concreto

- Zona de Processamento e Exportação (ZPE) de Cáceres

- Programa Produtor de Água
- Plano Nacional de Saneamento Básico
- Plano Estadual de Recursos Hídricos
- Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai

O estado de Mato Grosso possui extrema importância no setor agropecuário brasileiro 
devido à exportação de carne, madeira, açúcar, algodão e, em especial, de grãos e derivados 
da soja e do milho, conhecidos como commodities. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o estado foi responsável por 25% da produção brasileira de grãos na 
safra de 2018 e 2019, a qual é transportada por rodovias e ferrovias até portos marítimos como 
Santos (SP), Paranaguá (PR) e Miritituba (PA), percorrendo longas distâncias e implicando 
em custos logísticos elevados.

A implantação do Terminal Portuário Paratudal (TPP) contribuirá para a melhoria desta 
logística de escoamento de cargas e para a consolidação da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) de Cáceres (MT), um projeto há muito tempo esperado pela comunidade 
local e representantes do estado para o desenvolvimento de uma área de livre comércio com 
o exterior. 

A construção do TPP no Rio Paraguai também é uma solução ambientalmente 
vantajosa, pois o transporte hidroviário é 90% menos poluente quando comparado aos 
transportes rodoviário e ferroviário e mais econômico devido à maior capacidade de transporte 
de cargas.

Dentre os Planos e Programas Governamentais analisados, destacaram-se os que possuem 
mais sinergia com o empreendimento. Nos planos de infraestrutura foram identificadas as 
principais obras previstas, inseridas na Área de Influência Indireta, como a manutenção da 
malha rodoviária, melhoramento da navegabilidade do Rio Paraguai, corredor ferroviário 
bioceânico e duplicação de estradas. Nos Planos e Programas de Desenvolvimento, a ZPE 
de Cáceres mereceu destaque devido à importância comercial para trocas de mercadorias e 
incentivos com a isenção fiscal. 

Já os Planos e Programas do Meio Ambiente são voltados à preservação da qualidade da 
água dos rios, principalmente o Rio Paraguai, e ao desenvolvimento estratégico de ações que 
fortaleçam um sistema de gestão para a melhor utilização da Hidrovia.
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O que são as 

Áreas de Influência?
As Áreas de Influência, no contexto de um estudo 

ambiental, são caracterizadas por todos os espaços 
que podem vir a ter alterações devido à implantação 
e à operação de um empreendimento. Normalmente 
são estabelecidas três áreas: 

1

Área Diretamente Afetada
ADA
é a área mais próxima 
do empreendimento, 
diretamente afetada pelas 
obras de construção do porto;

2

Área de Influência Direta
AID
é aquela sujeita aos 
impactos diretos da 
implantação e operação do 
empreendimento;

3

Área de Influência Indireta
AII
é uma área maior que 
poderá ser influenciada 
pelos impactos indiretos do 
empreendimento e pelas 
alterações ocorridas na AID.

Essas áreas são definidas separadamente para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico, 
podendo ser ou não coincidentes.

• Meio Físico: descreve o clima, solo, relevo, cavernas e qualidade da água.

• Meio Biótico: descreve as áreas de preservação e conservação, as plantas (flora) e os animais 
(fauna)

• Meio Socioeconômico: descreve as características das comunidades locais, da economia, da 
infraestrutrura e de outros aspectos do uso das áreas afetadas.

Descrição das Áreas

O que são as Áreas de Influência?
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A área escolhida para a implantação do Terminal Portuário Paratudal (TPP) está 
localizada no município de Cáceres (MT), a aproximadamente 60 km de distância da área 
urbana, considerando o acesso pela BR-174/MT, e a 524 km da nascente do Rio Paraguai. O 
local possui área ampla para implantação das instalações, profundidades compatíveis com a 
navegação e boa localização em função dos acessos rodoviários e fluviais.

Como funcionará o 
Terminal Portuário Paratudal?

O TPP será composto por duas áreas operacionais independentes e segregadas, o Terminal 
de Grãos (TEG) e o Terminal de Carga Geral e Conteinerizada (TCGC), sendo que este 
último incluirá granéis sólidos e contêineres. Em função das previsões de movimentação de 
cargas no porto, foram estabelecidas três fases de operação:

Descrição do

Empreendimento

• A Área Diretamente Afetada dos meios Físico, Biótico e Socioeconômico são coincidentes, 
totalizando 3,2 km² às margens do Rio Paraguai.

• A Área de Influência Direta dos meios Físico e Biótico consiste em um buffer de 5 km a partir da 
poligonal da Área Diretamente Afetada.

• A Área de Influência Indireta dos meios Físico e Biótico consiste nas sub-bacias Sepotuba, Jauru, 
Santa Rita-Paraguai, Paraguai Pantanal 01, Cuiabá 01, Cuiabá 02, Cuiabá 03 e Paraguai 01.

• A Área de Influência Direta do meio Socioeconômico compreende o município de Cáceres (MT).

• A Área de Influência Indireta do meio Socioeconômico compreende os municípios de Cáceres, 
Barão de Melgaço, Poconé e Curvelândia, na microrregião do Alto Pantanal no estado de Mato 
Grosso, e o município de Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul.

O que são as Áreas de Influência?

Fase Estimativas de movimentação

Fase A

Fase B

Fase C

1o ano | 600.000 t de grãos e 300.000 t de fertilizantes

2o ano | 1.250.000 t de grãos e 600.000 t de fertilizantes

3o ano | início de transporte de carga geral, com 2.500.000 t de 
grãos, 1.200.000 t de fertilizantes e 150.000 t de outras cargas

4o ano | 3.200.000 t de grãos, 1.600.000 t de fertilizantes e 
150.000 t de outras cargas

A partir do 5o ano | 5.000.000 t de grãos, 2.500.000 t de 
fertilizantes e 250.000 t de outras cargas
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As instalações do Terminal serão compostas por uma Retroárea e uma Área pretendida 
para instalações físicas sobre a água, sendo estas instalações responsáveis pelas seguintes 
atividades:

-Recepçãoe expedição rodoviária, carga/descarga e armazenagem;
-Recepção e expedição por via fluvial, carga/descarga;
-Instalações administrativas e afins.

Deverão ser ocupados sobre a água as instalações de acostagem, berços de atracação 
de ambos os terminais e seus respectivos acessos. As instalações de acostagem serão 
compostas por dolfins flutuantes construídos em tubos metálicos. Essas estruturas formarão 
os berços de atracação para embarque e desembarque das cargas do Terminal. Os acessos 
serão por passarelas metálicas e escadas quando necessário.

A área arrendada, onde será implantado o TPP, possui 1.000.000 m², onde serão utilizados 
cerca de 13 ha de área útil, sendo essa área toda aterrada para garantir o nível das instalações 
acima da cota de inundação do Rio Paraguai, considerando as informações fluviométricas 
disponíveis na região.

Em relação a mão de obra, estima-se que na implantação o terminal contará com 
aproximadamente a colaboração de 90 novos empregados e, na operação, algo em torno 
de 300 empregos diretos e indiretos, estando dentre eles: os motoristas de caminhões, 
operadores do terminal, navegadores das embarcações, técnicos de engenharia elétrica, 
pessoal da limpeza e segurança, entre outros. 

Descrição do Empreendimento

Layout do Terminal Portuário

Técnicas 
de Navegação

O estudo foi baseado na sustentabilidade do transporte hidroviário de cargas sob os aspectos 
econômico-financeiros, sociais, operacionais e ambientais. Adotou-se o conceito de adaptação 
das embarcações ao rio e não o contrário, uma vez que está descartada qualquer hipótese 
de intervenção na via navegável que não seja a dragagem de limpeza e manutenção que já 
ocorrem atualmente. 

Como o rio possui trechos com características e graus de dificuldade de navegação distintos, 
foram projetados três comboios-tipo adaptados às características específicas de cada trecho. 
Em todas as composições são utilizadas barcaças de aproximadamente 60m de comprimento 
e 10m de boca, sendo acompanhadas por empurradores para auxiliar no transporte.

Trecho Hidroviário Ferroviário Rodoviário

Trecho 1
Paratudal/

Porto Conceição

Trecho 2
Porto Conceição/
Ponta do Morro

Trecho 3
Ponta do Morro/
Porto Esperança

1 comboio 3x1 
3.650t

1 comboio 3x2  
7.300t

1 comboio 3x4
14.600t

52 vagões de 
70t

104 vagões de
70t

209 vagões de
70t

104 carretas de 
35t

209 carretas de 
35t

417 carretas de
35t

Comparativo de equivalência de outros modais

De acordo com as estimativas de movimentação no Terminal Portuário Paratudal durante 
a fase inicial de operação, no trecho com o menor comboio-tipo (Trecho 1) será necessária, em 
média, apenas uma viagem por dia para transportar o total desejado ao longo do ano.

É importante destacar os aspectos sustentáveis da solução proposta, com embarcações que 
utilizam propulsão gás-elétrica, que reduz as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, 
será utilizado o sistema bow-boat, com pequenas embarcações, conhecidas como brasílias, 
acopladas na proa do comboio, aumentando a precisão de manobras em curvas críticas 
e evitando colisões com as margens do rio. Em trechos mais complicados, como pontes e 
curvas acentuadas, estão previstas operações de paradas e desmembramentos das composições, 
pensadas a favor da segurança de navegação e da preservação do meio ambiente.

Aspectos sustentáveis
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Descrição do EmpreendimentoDescrição do Empreendimento

Trecho 1
Comboios 3x1, com empurrador 
do tipo E1 de 20 m de 
comprimento, totalizando 80 m 
de comprimento e 32 m de boca, 
com capacidade total de 3.650 
toneladas de carga.
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Km 1974

Km 1934

Km 1780

Km 1390

Rio Paraguai
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Trecho 2
Comboios 3x2, com barcaças 
Mississipi e empurrador do tipo 
E2 com 25 m de comprimento, 
totalizando um comboio de 145 m 
de comprimento e 32 m de boca, 
com capacidade total de 7.300 
toneladas de carga.

Trecho 3
Comboios 3x4, com barcaças 
Mississipi e empurrador do tipo 
E2 com 25 m de comprimento, 
totalizando um comboio de 265 m 
de comprimento e 32 m de boca, 
com capacidade total de 14.600 
toneladas de carga.

Rio Paraguai

Comboio 3x1

Comboio 3x2

Comboio 3x4

Tipos de
Comboios

Trecho 1

Trecho 2

Trecho 3

O Diagnóstico Ambiental da Área de Influência do empreendimento compreende 
a descrição e a análise dos recursos ambientais e de suas interações com a comunidade, 
contemplando os meios Físico, Biótico e Socioeconômico, a fim de caracterizar a área antes 
da implantação do projeto do terminal portuário.

Diagnóstico 
Ambiental

Por que é importante
realizar o Diagnóstico Ambiental?
O Diagnóstico Ambiental busca obter as informações necessárias para identificar e prever os 
impactos ambientais, bem como subsidiar a elaboração de propostas de medidas mitigadoras 
e de planos e programas ambientais.
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Biomas
O estado de Mato Grosso destaca-se pela grande extensão territorial, abrangendo biomas 

que propiciam uma grande diversidade de ecossistemas. O Cerrado ocupa quase todo o 
território mato-grossense e é um dos maiores biomas brasileiros, bem como a segunda maior 
formação natural da América do Sul e a savana mais rica do mundo. Já o Pantanal é a maior 
planície inundável do planeta e o berço de uma rica biodiversidade. Além desses dois biomas, 
a Floresta Tropical Úmida também está presente no estado.

O diagnóstico ambiental do Meio Físico corresponde à análise de dados que permitam a 
caracterização do clima, solo, relevo, e dos recursos hídricos.

Os dados apresentados no Diagnóstico do Meio Físico são resultantes de consultas a 
bancos de dados, trabalhos de campo, levantamentos bibliográficos e de informações 
cartográficas através de geoprocessamento, representados sob a forma de mapas, figuras, 
tabelas e gráficos.

Diagnóstico 
Ambiental do

Meio Físico
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Legenda

A Área de Influência Indireta (AII) do Terminal Portuário Paratudal para o Meio Físico 
é caracterizada por temperaturas mais elevadas entre setembro e abril (período chuvoso) e 
menores no inverno (período mais seco), com temperatura média anual variando entre 20 ºC 
e 33 ºC. 

A precipitação total anual apresenta variação espacial de 1.000 mm a 1.700 mm, sendo 
maior nas regiões de planalto (mais altas) e menor nas planícies (mais baixas). Quanto à 
sazonalidade das chuvas, 70% do total anual concentra-se entre novembro e março, sendo o 
trimeste janeiro-março (verão) o mais chuvoso, com aproximadamente metade da precipitação 
anual.

Clima

Geomorfologia

Na Área de Estudo ocorre grande diversidade de solos e rochas. A formação do relevo depende 
da geologia e das ações externas, como chuva, vento, temperatura e até a ação do homem. Alguns 
exemplos de formações do relevo na região são o Planalto dos Parecis, a Chapada dos Guimarães 
e a Província Serrana. Seguindo o curso do Alto Paraguai, na região mais ao sul, as altitudes 
diminuem e encontra-se a região de relevo plano, caracterizada pelas depressões e pantanais. 
Destacam-se a Depressão Cuiabana e Planícies e Pantanais Mato-grossenses. O terminal proposto 
encontra-se nas planícies inundáveis.

Diagnóstico Ambiental do Meio Físico
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Diagnóstico Ambiental do Meio Físico

Veja alguns
exemplos de 

geomorfologia

Chapada dos Parecis

Planícies inundáveis

Província Serrana

Escarpa da Chapada dos Guimarães

Província Serrana

Depressão Cuiabana

Recursos Hídricos

O Rio Paraguai, na seção do empreendimento, drena uma área de aproximadamente 46,2 mil 
km², após percorrer 524 km desde sua nascente. Os principais afluentes do Rio Paraguai na Área 
de Estudo são os rios Sepotuba, Jauru, Cabaçal, Aguapeí e Cuiabá.

O Pantanal Mato-Grossense está localizado em áreas de planícies, com terras baixas e úmidas 
e altitudes de até 200 m, sendo receptor das águas e sedimentos oriundos do Planalto. A região de 
planície possui baixa capacidade de propagação de vazões, impactando em inundações periódicas 
e no amortecimento das cheias. No auge das cheias anuais, até 80% do território da planície é 
alagado. 

A vazão específica média na bacia é de 7,8 l/s/km², valor correspondente a aproximadamente 
1/3 da média nacional. O regime hidrológico da região é marcado pela sazonalidade, sendo a 
estação de cheias entre os meses de agosto e fevereiro, variando espacialmente em função da 
distribuição das chuvas, do lento escoamento dos rios da região e de outros fenômenos climáticos 
cíclicos com influência de menor intensidade.

A propagação das águas possui relação simbiótica com os balanços hídricos e químicos, 
influenciando no desenvolvimento da fauna e da flora da região. Esta dinâmica é fundamental 
para a manutenção do pantanal e das interações do sistema aquático com a biota, regulando 
a disponibilidade de alimento em todos os níveis das cadeias tróficas. A bacia é marcada pela 
multiplicidade de usos, com grande participação da agricultura e da dessedentação de animais, 
a pesca e o turismo, atividades importantes na região e que dependem da qualidade física, 
química e estética da água.

Diagnóstico Ambiental do Meio Físico
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Caracterização 
do Ecossistema 

A Área de Estudo está inserida no Bioma Pantanal, o qual abrange, no território brasileiro, 
aproximadamente 140 mil km2. Na região Centro-Oeste do país, onde está localizado, tem 
65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 35% em Mato Grosso. Os biomas 
Cerrado e FlorestaTropical Úmida também estão presentes na região.

Por ser um bioma complexo, que possui como uma das suas principais características a 
variação sazonal do nível de água, no Pantanal é possível encontrar uma grande concentração 
e abundância de animais.

Diversos estudos indicam que o bioma abriga os seguintes números de espécies 
catalogadas: 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 
espécies de aves e 132 espécies de mamíferos.

21

Diagnóstico 
Ambiental do

Meio Biótico

O diagnóstico ambiental do Meio Biótico refere-se aos ecossistemas pertencentes à área 
de estudo e caracteriza a flora e a fauna da região, destacando as áreas de preservação.

Os dados apresentados no Diagnóstico do Meio Biótico são resultados de consultas a 
bancos de dados e levantamentos bibliográficos sobre a flora e fauna da Área de Estudo, 
além de trabalhos de campo realizados em quatro campanhas, durante épocas diferentes.

Unidades 
de Conservação 

Com relação às quatro Unidades de Conservação (UC) localizadas no município de 
Cáceres (MT), não existe interferência da área da construção do futuro porto com os limites 
das UCs, nem com suas respectivas zonas de amortecimento. A Unidade de Conservação 
mais próxima do empreendimento é a Reserva Particular do Patrimônio Nacional Jubran, 
que está a 14,14 km de distância.

Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico
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Diagnóstico Ambiental - Meio Biótico

23

Fauna

A área de inserção do empreendimento apresenta alta riqueza de fauna. Todos os grupos 
faunísticos foram bem caracterizados durante a realização dos estudos para elaboração do EIA.

Anfíbios e répteis

Foram registradas 36 espécies de anfíbios (sapos, rãs e pererecas), 21 espécies de répteis 
(cobras e lagartos), uma espécie de jacaré e uma espécie de jabuti.

Foram encontradas 271 espécies de aves, algumas são bastante adaptáveis às alterações 
ambientais como o periquito-de-encontro-amarelo, a rolinha, a pomba-galega e o juriti-pupu.

O tuiuiú, também conhecido como jaburu, é considerado a ave-símbolo do Pantanal, por ser a 
maior ave voadora encontrada no bioma. Sua dieta é composta basicamente por peixes, moluscos, 
répteis, insetos e até pequenos mamíferos.

Aves aquáticas

Especial atenção foi dada às espécies de aves aquáticas devido à forte dependência que esse 
grupo possui com ambientes aquáticos. O estudo registrou 39 espécies de aves aquáticas.

Mamíferos

Para os mamíferos foram encontradas 27 espécies (seis de pequeno porte e 21 de médio e 
grande porte).

Peixes

A diversidade dos peixes na região também é alta. Foram registradas 132 espécies, sendo que 
17 espécies apresentam valor comercial para pescadores profissionais, artesanais e esportivos. 
As espécies em questão são: mandubé, piraputanga, jurupoca, piau, piauçú, piapara, pacu-peva, 
pacu, cabeçudo, barbado, curimbatá, cachara, pintado, piranha, dourado, piapava e bico-de-pato.

Aves terrestres

Foram registradas 54 espécies de insetos hospedeiros de microorganismos causadores de 
doenças. A presença desses vetores não implica, necessariamente, a ocorrência de enfermidades, 
mas indica um potencial de se instalarem se houver a presença de humanos infectados. No caso 
do empreendimento, os riscos associados à ocorrência dessas espécies e a ocorrência destas 
doenças devem ter especial atenção, uma vez que sua instalação e, especialmente a operação, 
implicarão em constante fluxo e migração de pessoas de outras regiões para a área avaliada.

?Você 
sabia

A maior cobra do Pantanal é a sucuri amarela, que pode chegar até 6 metros de 
comprimento e se alimenta principalmente de peixes, aves e pequenos mamíferos.

Os ninhos construídos pelo tuiuiú são as maiores estruturas construídas por aves no 
Pantanal.

1

2
O jacaré do Pantanal mede aproximadamente 2,5 metros de comprimento e se 
alimenta basicamente de peixes.3
O maior peixe do Pantanal é o jaú, um bagre gigante que pode chegar até 1,5 metros 
de comprimento e pesar até 120 quilos.4

?
?

Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico

Espécies
ameaçadas de extinção

Mamíferos
Cervo-do-pantanal

Queixada
Lobo-guará

Onça-pintada
Tamanduá-bandeira

Anta

Aves
Azulona

Jacu-da-barriga-castanha
Murucututu

Tucano-do-bico-preto
Arara-azul

Arapaçu-beija-flor
Caboclinho-de-papo-escuro

Répteis
Jabuti-amarelo
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Caracterização
populacional 

A Área de Estudo compreende os municípios de Cáceres, Barão de Melgaço, Curvelândia 
e Poconé, no estado de Mato Grosso, e  Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Este último é o 
que apresenta a maior população absoluta e o maior número de estabelecimentos de saúde. 
O município de Cáceres (MT), por sua vez, apresenta o maior número de estabelecimentos 
de educação. Já o menor índice de mortalidade infantil e a menor densidade demográfica 
podem ser verificados em Barão de Melgaço (MT).

População

Densidade demográfica
(habitantes/km2)

Expectativa de vida
(anos)

Mortalidade infantil
(por mil nascidos vivos)

Estabelecimentos de 
educação

Estabelecimentos de 
saúde

Barão de 
Melgaço Corumbá Curvelândia Poconé

7.591 87.942 103.703 4.866 31.779

0,68 3,61 1,60 13,53 1,84

74,20 73,80 75,10 73,60 73,40

16,60 17,40 17,80 17,60 18,00

9 68 63 4 35

12 145 149 7 27

Cáceres

Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma unidade de medida utilizada para aferir o 
grau de desenvolvimento de uma sociedade nos quesitos educação, longevidade e renda. Dos 
municípios situados dentro da Área de Estudo estimada para o Meio Socioeconômico, Barão 
de Melgaço, Curvelândia e Poconé se encontram na faixa do Desenvolvimento Humano Médio, 
com o indicador entre 0,600 a 0,699; Cáceres e Corumbá estão na faixa do Desenvolvimento 
Humano Alto, entre 0,700 a 0,799. 

Analisando os dados entre os anos de 1991 a 2001, os municípios de Barão de Melgaço, 
Cáceres, Corumbá, Curvelândia e Poconé apresentaram a evolução do Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal.

Diagnóstico 
Ambiental do

Meio Socioeconômico

O diagnóstico ambiental para o Meio Socioeconômico, ou Meio Antrópico, caracteriza 
a população das áreas de influência do empreendimento, bem como as suas ações no 
ambiente, descrevendo as condições de vida da população, a economia e a infraestrutura da 
região por meio de indicadores sociais e econômicos. 

Os dados apresentados no Diagnóstico do Meio Socioeconômico são resultados de 
consultas a bancos de dados, levantamentos bibliográficos e de informações representadas 
sob a forma de figuras, tabelas e gráficos, pelos trabalhos de campo e pelas pesquisas de 
opinião realizadas com a comunidade local.

Condições 
de saúde

Neste tópico foram abordadas as doenças endêmicas recorrentes na Área de Estudo, pois 
conhecer a situação de saúde do município é uma importante ferramenta de identificação e 
gestão dos problemas de saúde da população.

Nas cidades do estado de Mato Grosso são consideradas doenças endêmicas a 
hanseníase, a leishmaniose tegumentar americana e a tuberculose. No município de 
Corumbá, cidade sul-mato-grossense, a dengue, a chikungunya e a leishmaniose visceral 
são consideradas endêmicas.

Doenças Casos na área de estudo (2017)

Dengue

Chikungunya

Hanseníase

Leishmaniose tegumentar americana

Leishmaniose visceral

Tuberculose

162

37

58

36

12

48

Ocupação, 
nível de emprego e renda

Em relação aos indicadores de emprego e renda foram analisadas as taxas 
de atividade (relação entre o número de pessoas economicamente ativas e o 
número de pessoas em idade ativa, em determinado período de referência) e de 
ocupação (número de ocupados em relação à força de trabalho), bem como o nível 
de escolaridade da população inserida no mercado de trabalho e o rendimento 
médio salarial, para a população de 18 anos ou mais.

Ocupação da população 
de 18 anos ou mais (2010)

Barão de
Melgaço Corumbá Curvelândia Poconé

46,26 65,00 68,08 61,43 58,50

2,51 8,46 7,87 3,98 7,09

22,60 12,00 14,30 2,50 18,80

33,51 60,61 60,39 46,11 48,78

Taxa de atividade

Taxa de desocupação

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com ensino 
fundamental

% dos ocupados com ensino
médio

Rendimento médio

% dos ocupados com rendimento 
de até 1 salário mínimo

% dos ocupados com rendimento 
de até 2 salários mínimos

20,98 44,92 41,61 29,89 30,68

35,03 18,59 21,86 32,65 30,68

85,25 72,51 71,45 79,27 81,27

Cáceres

Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico
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A taxa de atividade para a população dos municípios da AII sofreu pequenos decréscimos em 
todos os municípios, exceto em Corumbá (MS), a qual sofreu um pequeno aumento, de 64,76% no 
ano de 2000 para 68,08% no ano de 2010.

É importante destacar que a implantação de um Terminal Portuário na região causará 
uma dinamização da economia local e regional, incentivando o comércio, gerando empregos 
diretos, indiretos e induzidos e fortalecendo, de alguma forma, todos os setores da economia:  
primário (agricultura, pecuária e mineração), secundário (indústria) e terciário (serviços).

Em relação ao histórico de salário médio mensal entre os anos de 2006 e 2015 para os 
municípios estudados, pode-se notar a oscilação em todos os municípios ao longo do período 
analisado. Porém, para o ano de 2015, os índices dos municípios de Barão de Melgaço, Cáceres 
e Curvelândia, no estado de Mato Grosso, foram superiores ao ano anterior. 

Dentre os municípios analisados, no período entre os anos de 2006 e 2015, Cáceres é o que 
possuiu maior salário médio mensal, seguido por Corumbá, Poconé, Curvelândia e Barão de 
Melgaço.

Aspectos econômicos 
da Área de Estudo

A região Centro-Oeste é considerada a mais promissora 
no seu aproveitamento econômico em função da sua 
constituição territorial, que é vasta e não plenamente 
ocupada, com potencial para atividades agropecuárias, 
agroindustriais, extrativismo vegetal e mineral sustentável, 
ecoturismo, dentre outras possibilidades. A agricultura 
comercial vem ganhando grande destaque nos últimos 
anos e já supera o extrativismo mineral e vegetal. As 
atividades industriais, entretanto, são pouco expressivas.

Em relação à safra de soja 2017/2018, de acordo com 
a Companhia Nacional de Abastecimento, o Mato Grosso 
foi responsável por 27,5% da safra nacional. Além da 
soja, o estado também se enquadra como o maior produtor 
de milho do país, sendo responsável por 27% da produção 
nacional na safra 2017/2018 e por 66% da safra de algodão.

Produto Interno Bruto 
(PIB)

O Produto Interno Bruto (PIB) é caracterizado pelo total de valores contabilizados a 
partir de bens e serviços produzidos por cidade, estado ou país. É um indicador bastante 
difundido e aplicado em análises socioeconômicas com o objetivo de mensurar o nível de 
desenvolvimento e a economia de determinadas localidades. O PIB per capita é igual ao 
PIB dividido pela quantidade de habitantes do local. Corumbá (MS), seguido do município de 
Cáceres (MT) são os que apresentam o maior PIB, no ano de 2015, quando comparados às 
outras cidades que compõe a área de estudo.

Brasil

Cidade

Barão de Melgaço

PIB (R$) PIB per capita (R$)

Corumbá

Curvelândia

Poconé

6.020.498.732.400,00

76.822.370,00

1.545.822.680,00

2.733.152.000,00

111.401.600,00

438.786.600,00

28.876,00

10.207,60

17.077,52

25.154,17

22.253,62

13.656,18

Cáceres

Setor 
Primário

O setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos da 
natureza, como agricultura, mineração, pesca e pecuária. Na Área de Estudo, uma das 
principais atividades deste setor é a agricultura. 

Na região também destaca-se a produção dos seguintes produtos: banana, limão, laranja, 
tangerina, coco-da-baía, borracha (látex coagulado), mamão e goiaba, considerados produtos 
de lavoura permanente, e milho, soja, tomate, feijão, mandioca, melancia, abacaxi, entre 
outros, considerados produtos de lavouras temporárias.

As atividades de pecuária e extrativismo/silvicultura, que também compõem o setor 
primário da economia, têm forte participação dos municípios analisados, principalmente na 
produção de rebanhos e de lenha.

Setores 
da Economia

A economia de um país pode ser dividida em setores de acordo com os produtos produzidos, 
modos de produção e recursos utilizados. Os setores da economia podem demonstrar o 
grau de desenvolvimento econômico de um país ou região e são divididos em três: primário, 
secundário e terciário.
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Setor 
Secundário

O setor secundário da economia é representado pelas indústrias, 
podendo ser divido em dois tipos: as indústrias extrativistas e as 
indústrias de transformação. Os municípios da Área de Influência 
estão inseridos nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos 
quais predominam as indústrias de transformação, que correspondem 
a mais de 95% em ambos os estados. Dentre os principais produtos 
transformados, destacam-se o óleo de soja e a refrigeração e corte de 
carnes bovinas.

Setor 
Terciário

O setor terciário é relacionado à prestação de serviços, que compreende, por exemplo, o 
comércio, turismo, serviços bancários e administrativos, transportes, etc. Nos estados onde 
os municípios analisados estão inseridos há destaque significativo para este setor.

Ano Barão de
Melgaço Corumbá Curvelândia Poconé

57 1484 1678 72 583

66 1514 1701 81 594

75 1606 1760 84 571

68 1663 1597 78 537

52 1692 1570 88 475

54 1623 1654 86 543

48 1645 1543 92 532

60 1655 1553 105 598

Número de empresas atuantes

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cáceres

Caracterização das 
Comunidades Tradicionais, Quilombolas e Indígenas

- Comunidades Tradicionais 

No Pantanal, Comunidades Tradicionais se estabelecem em regiões de orlas fluviais para 
sua subsistência. Segundo a Organização Não Governamental Ecologia e Ação, cerca de 150 
famílias de comunidades ribeirinhas no Pantanal são contempladas com um Termo de Autorização 
de Uso Sustentável (TAUS) na região pantaneira. Com TAUS coletivos concedidos, comunidades 
ribeirinhas na região da Bacia do Alto Paraguai tem seus direitos legalmente reconhecidos.

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, no município de Barão de Melgaço (MT), e a 15 km da sede do município, não sofrendo 
interferência do empreendimento.

- Comunidades quilombolas
Em relação às Comunidades Quilombolas, para empreendimentos portuários na região da 

Amazônia Legal, o Anexo I da Portaria estabelece uma distância de 10 km do empreendimento 
como limite de abrangência dos estudos. 

Na Área de Estudo do Terminal Portuário Paratudal (TPP), o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA) possui apenas um registro publicado em Diário Oficial da União, por 
meio de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTDI), da comunidade de Campina de 
Pedra, em Poconé (MT). A distância aproximada da comunidade ao empreendimento do TPP é 
de 165 km, de modo que a comunidade não se encontra dentro dos limites para a elaboração de 
estudo, estabelecidos pela Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015. Dessa forma, 
nenhuma comunidade quilombola será afetada pelo empreendimento, pelo simples fato de 
não estarem localizadas dentro do limite estabelecido pela Portaria.

- Terra Indígena
De acordo com esta mesma Portaria, nenhuma Terra Indígena se encontra dentro do limite 

de 10 km estabelecido para a  elaboração de estudos. Por este motivo, não se faz necessária 
a apresentação de manifestação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), com relação às 
comunidades indígenas, para a implantação do empreendimento.

Porém, na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento foram identificadas três Terras 
Indígenas tradicionalmente ocupadas, sendo elas Baia dos Guató, a 127 km de distância do 
empreendimento; Perigara, a 168 km, e Guató, a 111 km da localização do futuro terminal.

Patrimônio Histórico, 
Cultural e Arqueológico

A Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico conduziu à identificação do Sítio 
Arqueológico Pintada, na Área Diretamente 
Afetada (ADA) do empreendimento, e cinco 
sítios arqueológicos pré-coloniais na Área de 
Influência Direta (AID). Na imagem ao lado: 
Material do Sítio Arqueológico Pintada.

?
O QUE É UM 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO?

É um local onde são preservados testemunhos ou evidências 
de atividades humanas do passado histórico, tais como pinturas 
rupestres, construções antigas e artefatos que simbolizam dado 
momento histórico da região.
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Pescadores profissionais e 
atividades de pesca amadora

Na região da Área de Estudo do Terminal Portuário Paratudal, a pesca constitui uma 
atividade econômica rentável, sendo fonte geradora de empregos e renda. Também propicia 
o desenvolvimento de outras atividades derivadas, como o turismo de pesca, comércio de 
acessórios e prestação de serviços, e contribui para a movimentação da economia local.

No Estado de Mato Grosso existem 21 colônias de pescadores profissionais, distribuídas 
nas Bacias Hidrográficas Amazônica, Araguaia-Tocantins e Paraguai, onde atuam cerca de 
14 mil pescadores. Essas colônias são regidas pela Lei nº 6.672/1995, ou Lei da Pesca, 
que dispõe sobre a Política da Pesca no Estado de Mato Grosso. Esta lei definiu que tanto 
a pesca amadora como a pesca profissional só podem ser exercidas de forma artesanal, 
permitindo-se somente a pesca com anzol e vara ou linha de mão.

Na Área Diretamente Afetada (ADA) do Meio Socioeconômico, caracterizada pelo município 
de Cáceres (MT), está registrada a Colônia de Pescadores Z-2. Criada através da Portaria 
nº 046 da Confederação Nacional dos Pescadores, em 03 de junho de 1982. A Colônia Z-2 
está situada às margens do Alto Paraguai, na zona urbana do município de Cáceres, e possui 
registros de 692 filiados, residentes em nove municípios do estado de Mato Grosso: Cáceres, 
Mirassol D’Oeste, Curvelândia, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Nova Lacerda 
e Glória d’Oeste, na Bacia do Alto Rio Paraguai, e Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes 
e Lacerda, na Bacia Amazônica.

Pesquisa de
opinião pública

A opinião da população local é essencial em um processo de avaliação socioambiental do 
empreendimento, pois fornece aos pesquisadores um melhor entendimento sobre os impactos 
antecipados pela comunidade. Em vista disso, foram aplicados questionários na Área de 
Estudo do Terminal Portuário Paratudal, distribuindo-se a amostragem entre os municípios 
possivelmente afetados. Especial enfoque foi dado à população pesqueira e ribeirinha de 
Cáceres (MT), onde verificou-se as maiores preocupações com relação ao empreendimento. 
Dessa forma, foram analisadas as necessidades da população mais interessada, considerando 
suas opiniões no processo de análise do empreendimento.

Ao todo foram entrevistadas 130 pessoas, das quais 63% tinham conhecimento sobre 
a possível implantação de um terminal na região. Estes entrevistados foram distribuídos 
profissionalmente conforme o gráfico a seguir. Em relação à comunidade pesqueira, 23 dos 
30 entrevistados tinham conhecimento sobre o empreendimento.

0 5 10 15 20 25 30 35

Outro

Pescador

Empresário

Estudante

Agricultor/ Pecuarista

Empregado de empresa privada

Funcionário público

Autônomo

14

30

6

3

12

6

31

28

Atividade Profissional

Entrevistados
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81%

10%

9%

Sim

Não

Indiferente

A implantação de um porto 

irá contribuir para o 
desenvolvimento da 
região?

A maior parte dos entrevistados acredita que a implantação de um porto irá contribuir para 
o desenvolvimento da região, para a melhoria da infraestrutura e para a economia local, o 
que reforça a importância do desenvolvimento voltado ao transporte de cargas produzidas 
no estado de Mato Grosso. Além disso, de acordo com o estudo elaborado, é sabido que os 
impactos ambientais negativos possivelmente gerados pelo empreendimento poderão ser 
prevenidos ou reduzidos.

Para você, quais seriam os principais IMPACTOS POSITIVOS 
gerados pela construção de um Porto na região? (até duas alternativas)

Geração de empregos

Aumento da produção agrícola local e regional

Desenvolvimento no comércio local e regional

Melhorias de serviços públicos (saúde, educação e segurança)

Movimentação de cargas diversas

Desenvolvimento de atividades de turismo e pesca

Diminuição do custo de transporte de cargas

Aumento de arrecadação de impostos

Nenhum impacto positivo

79

13

40

5

17

4

36

3

17

214

Os entrevistados foram questionados sobre quais seriam os principais impactos positivos 
gerados com a instalação do terminal portuário e 79 dos 130 entrevistados assinalaram 
a opção “Geração de empregos”. Em segundo lugar ficou a opção “Desenvolvimento no 
comércio local e regional” e a “Diminuição do custo de transporte de cargas”. 

* Nesse questionamento, 
o entrevistado poderia 
responder uma ou duas 
a l t e rna t i vas . t o ta l i zando 
dessa forma, 214 respostas 
ao invés de 130.

Para você, quais seriam os principais IMPACTOS NEGATIVOS 
gerados pela construção de um Porto na região? (até duas alternativas)

Insuficiência de serviços públicos (saúde, educação e segurança)

Aumento do tráfego nas rodovias de acesso ao porto

Possível poluição da água, ar ou solo na região do porto

Diminuição do desenvolvimento de atividades de turismo

Interferência sobre a atividade pesqueira

Desbarrancamento das margens de rio devido à navegação

Prejuízo a comunidades ribeirinhas existentes

Prejuízo a comunidades indígenas e/ou quilombolas

Nenhum impacto negativo

2

29

55

9

37

18

23

0

34

207

*Neste questionamento, 
o entrevistado poderia 
responder uma ou duas 
alternativas, totalizando 
dessa forma, 207 respostas 
ao invés de 130.

Dentre as opções de impactos negativos gerados pela construção do empreendimento, as 
principais preocupações da população são sobre a possível poluição da água, ar ou solo na 
região do porto, sobre o aumento do tráfego nas rodovias de acesso ao porto e a interferência 
sobre a atividade pesqueira.

Em relação à poluição do meio ambiente, deve-se levar em consideração que esses 
impactos são de baixa probabilidade de ocorrência, se tomadas as devidas providências, 
e contam com Programas Ambientais específicos para atenuá-los, em caso de possíveis 
ocorrências, como é o caso do Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de 
Emergência.

O aumento de tráfego nas rodovias próximas ao empreendimento é um possível impacto de 
probabilidade alta de ocorrência, porém isso não acarreta, necessariamente, em consequências 
negativas para a região. De forma geral, essa rota utilizada para o escoamento das cargas 
terá uma distância rodoviária significativamente menor à distância até os portos marítimos, 
o que ocasionará grande redução nas emissões de gases do efeito estufa, nos custos de 
manutenção das rodovias e possivelmente nos acidentes rodoviários devido ao tamanho do 
percurso. 

É sabido que um terminal causará a geração de novos empregos, mas é interessante saber 
que essa informação parte também da população e que, dos 30 pescadores entrevistados, 
10 deles também responderam que um dos principais impactos positivos é a geração de 
emprego. O desenvolvimento no comércio local e regional será consequência da operação 
portuária e também contará com a geração de empregos indiretos. E o terceiro impacto 
positivo mais selecionado foi referente a diminuição do custo de transporte de cargas, que 
trará diversas consequências positivas para a economia e desenvolvimento da região.
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Pessoas que acham que trará mais impactos 
positivos

Pessoas que acham que trará mais impactos 
negativos

Pessoas que não tem opinião formada sobre 
os impactos

Na sua opinião, a implantação de 

um porto trará mais impactos 
positivos ou negativos?

Outro fator relevante é que a maioria dos entrevistados, inclusive a comunidade pesqueira, 
acredita que a instalação de um porto na região trará mais impactos positivos do que negativos. 
Entre os participantes da comunidade em questão, apenas 13 entrevistados acreditam que o 
empreendimento poderá trazer mais impactos negativos. 

14%

74%

12%

Na questão que envolve a possível interferência sobre a atividade pesqueira, o impacto 
é de classificação baixa, devido ao reduzido número de embarcações que irão trafegar na 
hidrovia em decorrência da instalação do porto. Durante as entrevistas, observou-se que os 
pescadores de atividade profissional utilizam, principalmente, os corixos (pequenos rios que 
se formam em épocas de chuva) como locais de pesca e não a calha principal do rio.

Impacto ambiental é toda alteração no meio ambiente causada por atividade humana no espaço 
geográfico, seja de forma permanente ou temporária, negativa ou positiva. Como exemplos de 
impactos negativos temos a redução da biodiversidade local e a contaminação do ar, da água e do 
solo. Os impactos positivos compreendem, por exemplo, o desenvolvimento da economia local e 
regional, a geração de empregos e de recolhimento de tributos.

Para a identificação e avaliação dos possíveis impactos ambientais, foi considerada cada uma 
das fases do empreendimento (planejamento, implantação, operação e desativação), bem como 
seu efeito sobre os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico.

A identificação de impactos ambientais não significa que esses impactos irão de fato ocorrer. 
Essa etapa busca simplesmente caracterizar os impactos com a possibilidade de ocorrência para 
definir medidas e procedimentos práticos com o objetivo de evitar, atenuar e/ou compensar a 
ocorrência de impactos negativos. Por outro lado, também são definidas ações para potencializar 
os impactos positivos.

Impactos 
Ambientais
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Metodologia de valoração dos
Impactos Ambientais

A metodologia para a valoração dos impactos leva em consideração que a avaliação dos riscos 
impostos por um empreendimento depende de uma série de variáveis que podem afetar os meios 
físico, biótico e socioeconômico.

Assim, a avaliação do impacto do empreendimento é dada pela formulação:

Grau de impacto:
Significância

x 

Probabilidade 
de Ocorrência

Significância: Somatória 
dos valores dos parâmetros 
de temporalidade, 
reversibilidade, magnitude 
e abrangência.

O que são?

A partir de um estudo prévio, algumas medidas são estabelecidas antes da fase de instalação do 
empreendimento, visando a redução dos efeitos provenientes dos impactos ambientais negativos 
e a possível potencialização dos impactos positivos. Além disso, são determinadas também ações 
que deverão acontecer nos períodos de implantação e operação do empreendimento, a fim de 
obter soluções viáveis para amenizar os danos ambientais. 

Medidas Compensatórias

As medidas compensatórias são aplicadas para compensar, de alguma forma, os prejuízos e 
danos ambientais efetivos que não puderam ser nem evitados, nem mitigados. Esse é o caso, por 
exemplo, do plantio compensatório, que visa recompor a vegetação em outras áreas em função da 
supressão vegetal que ocorrer na área do porto e acessos.

Medidas Preventivas

Essas medidas têm como principal objetivo evitar ocorrências com capacidade de causar danos 
aos elementos ambientais do meio natural – biótico, físico e antrópico. As medidas preventivas 
procuram preceder os impactos negativos.

Medidas Corretivas

As medidas corretivas têm por finalidade reconstruir o cenário precedente à ocorrência de um evento 
danoso sobre o recurso ambiental nos meios físico, biótico e antrópico, por meio de atividades de 
controle ou de erradicação do agente provocador do impacto.

Medidas Potencializadoras

Essas medidas, por sua vez, têm por objetivo maximizar e intensificar o efeito de um impacto 
positivo resultante direta ou indiretamente da construção do empreendimento.

Medidas 
Propostas

Medidas Mitigatórias

Medidas mitigatórias são estabelecidas previamente à instalação de um empreendimento e 
compreendem ações que visam atenuar a intensidade dos impactos que não puderam ser evitados 
com as medidas preventivas.
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O que pode ser afetado pelos
impactos sobre o Meio Físico?

Qualidade 
da água

Caracterização 
paisagística 

local

Qualidade 
do solo

Qualidade 
do ar

Com relação ao meio Físico, foram diagnosticados sete impactos gerados a partir das fases de 
Implantação, Operação e Desativação do Terminal Portuário Paratudal, podendo o mesmo impacto 
estar presente em mais de uma fase do TPP.

Indução de processos erosivos 
Fases de Implantação e Operação

Os processos erosivos podem ser intensificados devido à 
supressão da vegetação e à construção das estruturas do porto, 
como silos, armazéns, cais flutuantes, entre outros. Durante a 
fase de operação, a atracação das embarcações no porto pode 
causar pequenas ondas que podem induzir esses processos 
erosivos.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias: 
Implantação de projeto de drenagem, proteção das margens e 
reflorestamento de áreas degradadas.

Contaminação do solo por resíduos diversos 
Fases de Implantação e Operação

Durante a fase de Implantação, são gerados resíduos da 
construção civil, provindos da construção das estruturas. Já 
na fase de Operação, esse impacto é decorrente de eventuais 
vazamentos de efluentes do sistema de tratamento de esgoto. 
Além disso, também podem ocorrer vazamentos acidentais com 
equipamentos, motores de veículos e maquinários. Esse impacto 
se estende ao meio biótico, pois pode causar a contaminação 
da flora e da fauna.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias: 
Destinação adequada de resíduos, revisão periódica de 
maquinários e abastecimento  de combustível por pessoal 
autorizado e treinado. Em caso de acidente, adota-se o Programa 
de Gerenciamento de risco e Plano de Ação de Emergência.

Alteração da qualidade da água pela suspensão 
de sedimentos
Fases de Implantação

Esse impacto está relacionado com a possível dragagem 
de material arenoso do Rio Paraguai para utilização na 
execução do aterro. As atividades de dragagem previstas 
poderão ocasionar aumento momentâneo e localizado da 
turbidez das águas devido à suspensão de sedimentos. Caso 
haja a necessidade de realizar a atividade, essa deve ser em 
consonância com as dragagens de manutenção na hidrovia, 
já executadas pela Administração da Hidrovia do Paraguai 
(AHIPAR).

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias: 
Destinação adequada do material dragado e monitoramento 
da qualidade da água.

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

Fases de Implantação e Operação

O risco de acidentes com derramamento de óleos, 
graxas e outras substâncias químicas pode comprometer 
momentaneamente a qualidade da água. Essas irregularidades 
podem ser oriundas de falhas operacionais e/ou de 
equipamentos, ou acidentes durante a operação de carga e 
descarga.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias:  
Destinação adequada de resíduos, revisão periódica dos 
maquinários e realização de abastecimento de combustíveis 
por pessoal autorizado e treinado, utilizando dispositivos 
apropriados para a contenção de vazamentos, como boias 
de contenção. Em caso de acidentes, é executado o Plano de 
Ação de Emergência.

Aumento dos níveis de ruídos
Fases de Implantação e Operação

O impacto é relacionado ao uso de equipamentos que emitem 
níveis de pressão sonora provenientes das atividades de 
terraplenagem, pavimentação, operação do canteiro de obras 
e dragagens nas áreas de atracação. O aumento de níveis de 
ruídos também pode se dar pelas atividades rotineiras do tráfego 
de maquinários nas instalações portuárias.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias:  
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e 
controle de velocidade dos veículos e equipamentos.



40

Diminuição dos níveis de ruídos 
Fase de Desativação

A atividade portuária poderá causar o aumento de níveis 
de ruídos, portanto, em caso de desativação do terminal, 
espera-se a diminuição desses níveis.

Alteração da qualidade do ar por emissão de gases 
poluentes e material particulado
Fases de Implantação e Operação

As principais fontes poluidoras estão relacionadas ao 
maquinário movido por diesel ou gasolina utilizado nas atividades 
de obras civis, ao tráfego de veículos de pequeno e grande porte 
nas atividades de operação e às partículas sólidas geradas pelo 
manuseio de grãos.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias: 
Umectação de áreas de movimento de maquinários, realização 
de revisão periódica de maquinários e controle de velocidade 
de veículos, utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI’s), bem como máscaras, pelos trabalhadores e de redutores 
de poeiras nos armazéns e silos.

40
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VOcê 

sabia
Na época da cheia, mais de 80% da extensão pantaneira é inundada. Se fizer um 

comparativo é como se Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica ficassem completamente 
submersas. Grande parte dessa água vem do Rio Paraguai, que despeja por dia mais de 
178 bilhões de litros no Pantanal.

O bioma do Pantanal foi reconhecido em 2000 como Reserva da Biosfera. Essas 
reservas, declaradas pela Unesco, são instrumentos de gestão e manejo sustentável 
integrados que permanecem sob a jurisdição dos países nos quais estão localizadas.

O reduzido desnível da região produz a inundação periódica do Pantanal. Além disso, 
o relevo faz com que o Rio Paraguai ande bem devagar. Uma canoa à deriva no rio 
demoraria cerca de seis meses para atravessar o Pantanal.

O Pantanal atrai cerca de 700 mil turistas por ano, 65% dos quais são pescadores.
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O que pode ser afetado pelos
impactos sobre o Meio Biótico?

Fauna 
terrestre

Fauna 
aquática

Flora
nativa

Com relação ao meio Biótico, foram diagnosticados oito impactos gerados a partir das fases de 
Implantação, Operação e Desativação do Terminal Portuário Paratudal, podendo o mesmo impacto 
estar presente em mais de uma fase do TPP.

Contribuição científica a partir de dados resultantes 
dos estudos da flora e fauna
Fase de Planejamento

As incursões de campo, o levantamento de dados primários 
e secundários da flora e fauna regional e os resultados obtidos 
por meio dessas atividades resultarão em um adendo de 
informações sobre a vegetação e animais existentes na região. 
Os resultados devem ser disponibilizados para a comunidade 
científica com o intuito de fornecer informações para subsidiar 
interpretações de caráter ecológico, contribuindo, assim, em 
projetos ambientais diversos.

Perda da cobertura vegetal e 
descaracterização da paisagem

Fase de Implantação

Devido à implantação da área portuária e da via de 
acesso, haverá a necessidade de supressão vegetal no 
início das obras. 

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou 
compensatórias:  Acompanhamento da supressão 
vegetal, resgate de indivíduos e recuperação e 
reflorestamento das áreas degradadas.
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Dispersão da fauna terrestre e avifauna
Fase de Implantação

Durante a fase de Implantação, poderá ser observada a 
dispersão da fauna terrestre e avifauna devido a intervenções 
como supressão vegetal, terraplenagem, construção das 
instalações portuárias e operação de maquinários.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou 
compensatórias: Realização do acompanhamento da 
supressão de vegetação, reflorestamento, monitoramento 
da dispersão da fauna e salvamento dos animais incapazes 
de realizar o deslocamento. 

Dispersão da biota aquática
Fase de Implantação e Operação

A construção de estruturas na área de atracação, a 
eventual dragagem para utilização no aterro, o tráfego de 
embarcações e a operação portuária podem resultar na 
remoção e/ou alteração do habitat da fauna presente no 
leito do rio. Além disso, pode vir a intervir de maneira direta 
nos padrões e distribuição da biota aquática, visto que essas 
atividades produzem ruídos, vibrações e alteram a turbidez 
da água e a disponibilidade de recursos alimentares. 

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou 
compensatórias: Monitoramento da biota aquática e da 
qualidade da água e realização de dragagens de março à 
outubro, fora do período reprodutivo das espécies.

Proliferação de animais vetores
Fase de Implantação e Operação

O acúmulo de água parada na área do empreendimento 
e a destinação incorreta de resíduos favorecem o 
desenvolvimento de espécies que podem transmitir doenças. 
Os principais vetores são os mosquitos, que compõem o ciclo 
de transmissão de doenças graves, como a malária, a febre 
amarela, a dengue, a chikungunya, a zika e a leishmaniose, 
bem como os roedores que são transmissores de agentes 
infeciosos de doenças como: leptospirose, coriomeningite 
linfocitária, hantavirose e febre por mordedura de rato.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias:  
Evitar o acúmulo de água parada, acondicionar e destinar 
adequadamente os resíduos sólidos e promover o controle 
das espécies transmissoras de doenças.
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Introdução de espécies exóticas e invasoras
Fase de Operação

As atividades portuárias, especialmente o transporte e a 
armazenagem de grãos, costumam vir acompanhadas de 
um aumento na população de alguns animais, como ratos 
e pombos, em razão da farta oferta de alimento. Outra 
espécie invasora importante a ser considerada é o mexilhão 
dourado, que apresenta como principal vetor de dispersão 
o tráfego de embarcações. 

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou 
compensatórias:   Realização de acondicionamento 
adequado dos resíduos, monitoramento da biota aquática 
e terrestre, controle das espécies exóticas e invasoras e 
remoção de indivíduos potencialmente nocivos.

Aumento do atropelamento de fauna
Fase de Operação

Com a operação do terminal ocorrerá a movimentação de 
cargas no acesso ao Terminal Portuário Paratudal e o aumento 
do fluxo de veículos na região inserida dentro do habitat dos 
animais existentes, aumentando o risco de atropelamento de 
fauna.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou compensatórias: 
Sinalização adequada da via de acesso, o monitoramento do 
atropelamento de fauna, educação ambiental e implantação 
de passagens de fauna. 

Regeneração da flora nativa
Fase de Desativação

Caso ocorra a fase de Desativação do Terminal 
Portuário Paratudal e o 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 e o 
restabelecimento das relações ecológicas.

Medidas preventivas, mitigatórias e/ou 
compensatórias:  Recuperação do solo e reflorestamento 
de áreas degradadas.
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O que pode ser afetado pelos
impactos sobre o Meio Socioeconômico?

Aumento de 
arrecadações 

tributárias

Economia local 
e regional

Geração 
de renda Turismo

Com relação ao meio Socioeconômico, foram diagnosticados vinte impactos gerados a partir das 
fases de Implantação, Operação e Desativação do Terminal Portuário Paratudal, podendo o mes-
mo impacto estar presente em mais de uma fase do TPP.

Contribuição científica a partir de dados resultantes 
dos estudos socioeconômicos

Fase de Planejamento

Ao longo da fase de Planejamento, é realizado um 
extenso levantamento e compilação de dados secundários, 
que devem ser disponibilizados para a comunidade 
científica com o intuito de fornecer informações para 
subsidiar a caracterização da população local e, assim, 
contribuir em diversos estudos e trabalhos científicos.

Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda
Fase de Planejamento

As informações sobre a possibilidade de um novo 
empreendimento na região e suas intervenções já têm gerado 
expectativas, constatadas por meio da pesquisa de opinião 
pública realizada entre os meses de agosto e setembro do ano 
de 2018. Por exemplo, quando questionados sobre os principais 
impactos positivos gerados pela construção de um porto na 
região, 39% dos moradores escolheram a opção “geração de 
emprego”.

Expectativas de valorização de bens imobiliários
Fase de Planejamento

A especulação imobiliária está relacionada tanto aos 
terrenos imobiliários destinados às construções residenciais 
e comerciais, quanto às terras destinadas ao plantio. A 
valorização das terras para atividades agropecuárias deve-
se à expectativa da diminuição dos custos logísticos de 
transporte para o escoamento da produção, devido à atração 
de atividades comerciais vinculadas à operação portuária.

Expectativas adversas quanto à 
implantação do empreendimento 
Fase de Planejamento

Esse impacto está relacionado com o início dos estudos 
durante a fase de Planejamento, gerando um clima de 
ansiedade nos moradores das comunidades locais, 
relacionado com insegurança a respeito de possíveis 
alterações nos costumes e hábitos dos moradores.

Interferência em Patrimônio Arqueológico
Fase de Implantação

Todo resgate arqueológico altera de menor ou maior forma 
as condições naturais do patrimônio, portanto, é um impacto 
negativo. Porém, a identificação dos sítios arqueológicos 
agrega conhecimento histórico e cultural por meio do 
mapeamento, proteção e disponibilização do conhecimento 
adquirido para a sociedade.

Medidas mitigatórias: Resgate do patrimônio de Pintada 
e a disponibilização de conhecimento histórico e cultural para 
a sociedade.
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Redução dos custos logísticos e favorecimento das 
trocas comerciais no mercado nacional e internacional
Fase de Operação

As trocas comerciais serão favorecidas em consequência 
de um preço mais competitivo para o mercado interno e 
externo, devido ao baixo custo de transporte do modal 
hidroviário.

Redução dos custos socioambientais
Fase de Operação

A redução dos custos socioambientais refere-se à maior 
capacidade de escoamento de cargas oferecida pelo modal 
hidroviário, pela menor demanda no uso de combustíveis 
fósseis, incluindo os derivados de petróleo, e pela redução 
da emissão de óxidos nítricos  e de monóxido e dióxido de 
carbono, quando comparado ao modal rodoviário. Além disso, 
também resulta em diminuição do grande número de acidentes 
que ocorrem nas estradas, na maioria das vezes envolvendo 
caminhões.

Aumento das receitas públicas
Fase de Implantação e Operação

A ocorrência desse impacto está relacionada às fases de 
Implantação e de Operação do empreendimento e envolve, 
em geral, a arrecadação por meio do Imposto de Renda (IR), 
Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Atração de atividades comerciais relacionadas ao 
empreendimento portuário
Fase de Implantação e Operação

As atividades comerciais atraídas pela operação portuária 
serão procedentes de atividades do setor primário, secundário 
e terciário. Nas atividades do setor primário, a demanda surgirá 
a partir da produção primária de commodities. Outras atividades 
diversas irão aquecer o setor secundário com a atração de, por 
exemplo, indústrias de insumos agrícolas, indústria de tratores 
e peças e construção civil. No setor terciário, destacam-se os 
bancos para fornecimento de créditos, educação, transporte, 
turismo, saúde e profissionais liberais em geral.

Medidas potencializadoras: Promoção de ampla divulgação 
do empreendimento portuário.
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Redução dos custos de manutenção 
da infraestrutura viária

Fase de Operação
Com a implantação do Terminal Portuário Paratudal, a 

necessidade de utilizar o modal rodoviário para escoamento 
de carga diminui. Consequentemente, os custos de 
manutenção investidos pelo governo no setor rodoviário 
também diminuirão. Reduzindo os gastos com manutenção 
no modal rodoviário, a arrecadação tributária pode ser 
redirecionada para outros setores. 

Incentivo à economia local
Fase de Implantação e Operação

A economia local pode ser incentivada por meio das 
atividades relacionadas à construção e à operação do 
Terminal Portuário Paratudal. O incentivo direto se dá pelo 
volume de compras de produtos e serviços e pelo incremento 
da arrecadação de tributos; o indireto, por sua vez, pelo 
volume de investimentos gerado em outros setores, como o 
de novos produtos e serviços, e também por meio do efeito 
renda, que leva ao aumento de renda e de consumo.

Medidas potencializadoras: Priorização de contratações 
de trabalhadores e fornecedores locais e de compras de 
materiais e insumos no comércio local.

Geração de emprego e renda (diretos, indiretos e induzidos)
Fase de Implantação e Operação

Deve ser considerado o efeito de geração de renda 
e o potencial de geração de empregos durante a fase 
de construção do Terminal. Ao longo da operação do 
empreendimento, a geração de empregos será direta, 
envolvendo os trabalhadores do porto, e indiretas e 
induzidas devido às atividades auxiliares (no setor primário, 
secundário e terciário) e aos empregos advindos do 
aumento da dinamização econômica local. 
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Aumento na demanda sobre os serviços públicos de 
saúde e de infraestrutura
Fase de Implantação e de Operação

Em geral, empreendimentos que requerem a contratação 
de mão-de-obra podem acarretar em aumento na demanda de 
serviços públicos de saúde, além da infraestrutura relacionada 
ao bem estar da população.

Medidas mitigatórias: Priorização de contratações de 
trabalhadores e fornecedores locais, garantia de condições 
sanitárias nas instalações do terminal portuário, sinalização 
adequada do local das obras e criação de uma Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Acidentes com trabalhadores do porto
Fase de Implantação, Operação e Desativação

Durante a fase de Implantação, Operação e/ou 
Desativação, os trabalhadores estarão expostos a riscos 
de acidentes de trabalho envolvendo a atividade de 
construção civil das estruturas, operação de equipamentos 
e ao tráfego de veículos no Terminal Portuário Paratudal. 

Medidas mitigatórias: Sinalização adequada do local 
de obras e criação de uma Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA).

Valorização de bens imobiliários
Fase de Operação

A valorização de bens imobiliários está relacionada à atração 
de novos investimentos, tanto no setor primário, quanto no 
secundário, devido ao incentivo ao setor agropecuário e à 
redução dos custos logísticos no transporte de cargas. Dessa 
forma, serão impactadas positivamente tanto as terras para 
plantio, quanto o ramo imobiliário e de comércio.

Indução a melhorias na infraestrutura local
Fase de Operação

A atividade portuária irá atrair atividades comerciais 
na região, incentivar o comércio local e possivelmente 
ocasionar geração de empregos e renda, de modo que a 
área em que o terminal estará inserido será potencializada 
nos três setores da economia. 

Dessa forma, haverá maior demanda sobre os serviços 
na região, gerando grande potencial de desenvolvimento 
em relação à infraestrutura local como, por exemplo, a 
pavimentação de rodovias de acesso ao TPP e às cidades 
na Área de Influência Indireta (AII).

Terminal Portuário 
Paratudal

Acesso a 5 km

Impactos Ambientais | Sobre o Meio Socioeconômico

Aumento dos custos socioambientais
Fase de Desativação

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 a emissão de 
monóxido e dióxido de carbono e de óxidos nítricos. 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 
causa menor impacto ambiental pela redução de consumo 
de insumos advindos de fontes naturais.

Aumento dos custos logísticos
Fase de Desativação

Com a maior utilização do sistema hidroviário, que possui 
baixos custos, o uso da multimodalidade é impulsionado, 
diversificando a matriz de transportes.

Porém, sendo verificada a desativação do terminal, o 
transporte de carga voltará a ser feito majoritariamente em 
outros modais, o que causará aumento nos custos logísticos 
que impactam no valor final da carga.

Redução de receitas públicas
Fase de Desativação

A ocorrência desse impacto está diretamente relacionada 
à redução da arrecadação das receitas provindas das 
atividades portuárias, 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.

Redução de emprego e renda
Fase de Desativação

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.
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Aumento dos níveis de ruído.

Moderado

Fase de 
Implantação

Classificação e valoração dos 
Impactos Ambientais

Fase de 
Planejamento

Meio Biótico

Forte

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

Meio 
Socioeconômico

Forte

Contribuição científica a partir de dados resultantes dos estudos socioeconômicos.

Moderado

Expectativas relacionadas à geração de emprego e renda;

Expectativas de valorização de bens imobiliários;

Expectativas adversas quanto à implantação do empreendimento.

Após identificados todos os impactos socioambientais, tem-se a classificação em positivo 
ou negativo e a valoração em forte, moderado ou fraco, conforme os intervalos propostos na 
metodologia.

Físico Biótico Socioeconômico

Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário;

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

Acidentes com trabalhadores do porto.

Fase de 
Operação

Forte

Perda de cobertura vegetal e descaracterização da paisagem.

Forte

Moderado

Dispersão da fauna terrestre e avifauna.

Fraco

Dispersão da biota aquática.

Fraco

Indução de processos erosivos;

Contaminação do solo por resíduos diversos;

Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos;

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos, graxas ou substâncias perigosas;

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

Indução a melhorias na infraestrutura local.

Moderado

Interferência em patrimônio arqueológico.

Fraco

Incentivo à economia local;
Aumento das receitas públicas;

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

Moderado

Aumento dos níveis de ruído.

Fraco

Indução de processos erosivos;

Contaminação do solo por resíduos diversos;

Alteração da qualidade da água por suspensão de sedimentos;

Alteração da qualidade da água por derramamento de óleos, graxas ou substâncias perigosas;

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

Meio Biótico

Meio 
Socioeconômico

Meio Físico
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Classificação e valoração dos impactos ambientais Classificação e valoração dos impactos ambientais

Moderado

Introdução de espécies exóticas e invasoras;
Proliferação de vetores;
Aumento do atropelamento de fauna.

Fraco

Dispersão da biota aquática.

Forte

Incentivo à economia local;
Aumento das receitas públicas;

Geração de emprego e renda (diretos, indireitos ou induzidos);

Valorização de bens imobiliários;

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

Redução de custos socioambientais.

Moderado

Atração de atividades comerciais relacionadas ao empreendimento portuário;

Fraco

Redução do custo de manutenção da infraestrutura viária;
Aumento na demanda sobre os serviços públicos de saúde e infraestrutura;

Acidentes com trabalhadores do porto.

Fase de 
Desativação

Diminuição do nível de ruído.

Moderado

Moderado

Regeneração da flora nativa.

Forte

Aumento dos custos logísticos;

Aumento dos custos socioambientais.

Moderado

Redução de emprego e renda;
Redução das receitas públicas.

Indução a melhorias na infraestrutura local.

A partir da avaliação dos impactos ambientais, pode-se analisar a área do terminal em seu estado 
atual, sem a implantação do empreendimento, e a área após a implantação do empreendimento, 
podendo-se extrair que os impactos positivos sobressaem os impactos negativos e que, com as 
medidas mitigadoras, os impactos negativos são minimizados de maneira significativa.

No meio biótico, a área de supressão de vegetação estimada é de 13,03ha, pois o terminal está 
localizado em área já antropizada, ou seja, com pouca vegetação. Essa área equivale a 0,000202% 
da área do Pantanal Mato-grossense. O mesmo ocorre em relação a fauna, pois a interferência 
local no habitat dos animais será em uma proporção irrisória a grande imensidão que é o pantanal.

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 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. 

Em relação ao meio socioeconômico, ressalta-se que, considerando a AID como Cáceres, a 
cidade já conta com uma robusta estrutura a qual poderá ser influenciada pelos efeitos consequentes 
da Implantação e Operação do empreendimento, principalmente positivamente, pelo incentivo e 
dinamização da economia.

Acrescenta-se que, por meio do diagnóstico socioeconômico, foi constatado que a cidade necessita 
de melhorias em relação a algumas questões de infraestrutura, que podem ser incentivadas devido a 
dinamização econômica proporcionada pelo empreendimento. A região em que o empreendimento 
será implantado possui o PIB fortemente ligado com a atividade agropecuária, principalmente 
pela produção de soja e milho, e essa poderá ser maximizada por meio da operação do Terminal 
Portuário. Também foi observado uma alta taxa de desocupação da população e, desse modo, o 
empreendimento auxiliará por meio da geração de empregos diretos e indiretos. 

Portanto, deve-se reafirmar que a qualidade ambiental da região não será afetada de forma 
significativa ou prejudicial ao ecossistema.

Análise dos
Impactos AmbientaisMeio Biótico

Meio 
Socioeconômico

Meio Biótico

Meio Físico

Meio 
Socioeconômico
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Análise dos impactos ambientais

Programas
Ambientais

Os Programas Ambientais têm por 
objetivo implementar medidas de 
prevenção, mitigação e compensação 
dos impactos negativos e, no caso 
de impactos positivos, implementar 
medidas potencializadoras. Assim, 
apresenta-se a seguir os Programas 
propostos para este Estudo de Impacto 
Ambiental.

Este programa tem por objetivo assegurar à população a 
informação essencial, a fim de esclarecer dúvidas. Deve também 
servir como um instrumento de divulgação dos benefícios do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional gerados a partir 
do empreendimento. Além disso, o Programa de Comunicação 
Social dá suporte a todos os demais programas ambientais para 
garantir que sejam desenvolvidos com transparência, constância 
e compromisso, por meio do diálogo com todos os segmentos 
envolvidos.

O objetivo do programa é o de assegurar que as obras sejam 
implantadas e operem em condições de segurança nas áreas 
de trabalho e seus entornos, estabelecendo ações, medidas 
mitigadoras e de controle para prevenir e reduzir os impactos 
ambientais identificados.
Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas, este 
programa foi dividido em três subprogramas:

- 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.

O objetivo principal deste programa é informar a população 
sobre as características ambientais e socioeconômicas da 
região, bem como sobre os benefícios socioambientais do 
empreendimento, disseminando os cuidados necessários à 
conservação, proteção e preservação ambiental da Área de 
Influência Direta (AID) do empreendimento.

Programa de 
Comunicação Social | PCS

Programa de 
Educação Ambiental | PEA

Programa Ambiental
para a Construção | PAC
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Programas Ambientais

Programa de Gerenciamento
de Riscos e Plano de Ação de 

Emergência | PGR-PAE
Este programa tem o objetivo de minimizar os riscos de 
ocorrência de situações emergenciais que envolvam cargas 
perigosas, situações de incêndio ou acidentes com os 
trabalhadores do porto, atenuando as suas consequências, 
caso ocorram. 
Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas, este 
programa foi dividido em três subprogramas:

- 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 Ambiental  para

a Operação Portuária | PAOP

O objetivo do programa é assegurar que a operação portuária 
ocorra da melhor forma, dentro das condições de segurança e 
visando a preservação ambiental, reduzindo ao mínimo possível 
os impactos sobre o meio físico e sobre os trabalhadores do 
empreendimento. 
Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas, este 
programa foi dividido em três subprogramas:

- 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 Controle 
de Proliferação de Pragas e 
Vetores | PCPV

O objetivo do programa é evitar situações que poderão 
potencializar a existência de pragas e vetores, realizar o 
controle das espécies exóticas e invasoras e remover indivíduos 
potencialmente nocivos para a população.

Programas Ambientais

Programa 
de Proteção à Flora | PPFlo

Este programa consiste no acompanhamento da supressão de 
vegetação e na mitigação dos impactos gerados pela retirada 
da flora.
Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas, este 
programa foi dividido em três subprogramas:

- Subprograma de Monitoramento e Controle da Supressão de 
Vegetação na Construção;

- Subprograma de Salvamento de Germoplasma na Construção;

- Subprograma de Plantio Compensatório na Construção.

Programa de Monitoramento 
dos Recursos Hídricos | PMRH

Este programa tem o objetivo de permitir o conhecimento e 
acompanhamento da qualidade das águas do Rio Paraguai, no 
entorno do empreendimento, de modo a garantir a tomada de 
medidas que assegurem a não deterioração da água por conta 
das operações portuárias.

Este programa tem por objetivo monitorar a fauna terrestre 
e aquática, visando contribuir com a preservação da biota 
regional. 
Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas, este 
programa foi dividido em três subprogramas:

- Subprograma de Afugentamento e Salvamento de Fauna 
Silvestre;

- Subprograma de Monitoramento de Fauna;

- Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e 
Macroinvertebrados Bentônicos.

Programa 
de Proteção à Fauna | PPF

- Subprograma de Monitoramento e Mitigação de atropelamento 
de fauna.
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Programas Ambientais Programas Ambientais

Programa de Gestão 
do Patrimônio Arqueológico | PGPA

Este programa tem por objetivo propor procedimentos 
para a pesquisa e a preservação de sítios e de acervos 
arqueológicos que por ventura encontrem-se na Área 
Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento. Também 
serão realizadas atividades de educação patirmonial e de 
valorização histórico-cultural.
Devido às diversas atividades a serem desenvolvidas, este 
programa foi dividido em três subprogramas:

- Subprograma de Resgate Arqueológico do Sítio 
Arqueológico Pintada;

- Subprograma de Educação Patrimonial.

Tem por objetivo recuperar as áreas degradadas e 
passivos ambientais gerados em função da implantação 
do terminal portuário. Por meio deste programa, espera-
se a recomposição da mata nativa, prevenção de erosão, 
melhoria na disponibilidade de habitats para a fauna terrestre 
e melhoria da funcionalidade ambiental da paisagem.

Programa de Recuperação 
de Áreas Degradadas | PRAD

O objetivo deste programa é controlar e monitorar os 
processos erosivos e desestabilizadores de margem, com o 
intuito de preservar e controlar a integridade da obra e áreas 
ao redor, de forma harmônica com o meio onde encontram-
se inseridas. Além disso, caracteriza e hierarquiza as áreas 
críticas de processos erosivos junto aos canais, às encostas 
marginais, leitos naturais e acessos à obra.

Programa de Prevenção, Controle 
e Monitoramento de Processos 

Erosivos | PPE

Conclusões

O objetivo de estudos socioambientais é promover a preservação do meio ambiente em 
toda a sua abrangência, cuja definição adequada é de suma importância, considerando os 
seus componentes básicos (Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico/ Antrópico).

A abrangência do estudo 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) foi considerada a mesma para o meio físico, biótico 
e socioeconômico, e inclui a área de implantação do empreendimento. Já para a Área de 
Influência Direta (AID) 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 
(MT). 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 e Curvelândia no estado de Mato Grosso e o município 
de Corumbá no Mato Grosso do Sul. 

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 da fauna, quanto para ouvir a opinião da sociedade local, 
possivelmente afetada positivamente ou negativamente pelo empreendimento.

Outro ponto a ser destacado refere-se 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, por não haver 
uma metodologia de quantificação e avaliação dos impactos ambientais definida, o Estudo 
de Impacto Ambiental em questão utilizou o método de valoração de impactos ambientais 
proposto pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAB.

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 Área Diretamente Afetada do Terminal 
Portuário Paratudal (TPP). Em relação aos impactos no meio socioeconômico, a maioria foi 
de natureza positiva e de maior abrangência, envolvendo a Área de Influência Direta e a Área 
de Influência Indireta do empreendimento. 

Contudo, reitera-se que toda atividade de implantação de grandes empreendimentos gera 
impactos nos diversos aspectos ambientais e, visando minimizar estes possíveis efeitos 
adversos, são apresentadas as medidas propostas e os Programas Ambientais.

A dinâmica econômica do Mato Grosso favorece a exportação e importação de produtos, 
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pois há uma grande produção de commodities no estado, principalmente quanto à 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 de 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 no TPP, 
conforme previsto nos projetos de ampliação do terminal.

Portanto, a partir desse Estudo, conclui-se a viabilidade socioambiental de implantação do 
empreendimento devido aos benefícios econômicos, que proporcionarão oportunidades de 
desenvolvimento para a região, principalmente para a ADA – município de Cáceres. Ressalta-
se que o TPP viabiliza uma rota logística que fortalecerá as relações comerciais nacionais 
e internacionais, por meio da integração do modal hidroviário, estabelecendo diretrizes de 
desenvolvimento sustentável para o futuro.

Por que não investir em infraestrutura de rodovias e ferrovias?

Do ponto de vista econômico, o modal hidroviário possui baixo custo de transporte, principalmente 
quanto a grandes volumes de cargas e distâncias, e baixo custo de implantação e manutenção da via, 
uma vez que o transporte é realizado em trechos naturais pré-existentes.

Do ponto de vista ambiental, 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, 
portanto são menos vantajosos.

Perguntas e
Respostas

Quais são os benefícios diretos da implantação do Terminal Portuário Paratudal para a população de 
Cáceres e região?

Os benefícios são muitos. Além do desenvolvimento da região e da geração de empregos, a implantação 
do Terminal poderá potencializar a produção agroindustrial na região, causando impacto positivo no 
setor agropecuário. Com os baixos custos logísticos do modal hidroviário, haverá maior competitividade 
do estado para o mercado interno e externo. 

Que tipos de cargas poderão ser movimentadas no Terminal Portuário Paratudal?

O Terminal poderá movimentar grãos agrícolas (soja e milho), carga geral solta, contêineres e fertilizantes 
a granel ou unitizado.

A implantação do Terminal Portuário Paratudal prejudicará a fauna e a flora da região?

As atividades de implantação poderão causar perturbações para a fauna por conta da movimentação 
de veículos e pessoas durante as obras. Entretanto, haverá um programa de proteção à fauna para 
minimizar este impacto.
Quanto à flora, estão previstos impactos somente nos locais onde será necessário o corte de 
vegetação para a implantação do empreendimento. As atividades serão acompanhadas pelo Programa 
de Salvamento de Germoplasma, Programa de Plantio Compensatório e Programa de Afugentamento 
e Salvamento de fauna.

O que acontecerá com as propriedades e imóveis da região?

Para a implantação do Terminal Portuário Paratudal não será preciso desapropriar nenhum imóvel, 
pois a área destinada à construção é privada. Quanto aos imóveis e propriedades próximas ao TPP, 
possivelmente sofrerão valorização, sejam terras destinadas ao plantio ou às construções residenciais 
e comerciais.
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As comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais da região serão afetadas com a implantação 
do Terminal Portuário Paratudal?

Não existe no entorno do empreendimento qualquer comunidade que possa ser afetada. Além disso, 
apesar de as comunidades tradicionais identificadas estarem localizadas na área de influência do 
Terminal, a mais próxima está localizada a cerca de 200 km de distância. 

A implantação do Terminal Portuário Paratudal irá interferir em áreas de preservação ambiental?

Como saberemos se as exigências para a construção do Terminal Portuário Paratudal serão 
cumpridas?

Todo processo de licenciamento ambiental de um empreendimento deve atender às exigências do 
órgão ambiental responsável. No caso do Terminal Portuário Paratudal, a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente do Mato Grosso (SEMA) é o órgão responsável por analisar os estudos, conceder as licenças 
ambientais e fiscalizar o cumprimento das condicionantes.

Não, pois as unidades de conservação mais próximas ao Terminal Portuário Paratudal são a Reserva 
Particular do Patrimônio Natural Jubran, localizada a 14,4 km do TPP, e a Estação Ecológica Taiamã, 
situada a 22,49 km de distância. Ambas estão fora da área de influência do empreendimento, que é de 
um raio de 10 km, conforme determina a legislação ambiental. 

Qual será o impacto do empreendimento sobre as comunidades pesqueiras?

Com a implantação do Terminal Portuário Paratudal, as comunidades pesqueiras não sofrerão 
interferências diretas, pois o transporte de cargas e de passageiros já é feito no Rio Paraguai. A 
movimentação do TPP contará com um fluxo mínimo diário, com média aproximada de uma embarcação 
por dia.

Quais os possíveis impactos sobre o Rio Paraguai e como prevení-los?

O Terminal Portuário Paratudal não causará interferências, como poluição da água do Rio Paraguai 
ou o desbarrancamento das margens. As erosões que ocorrem nas margens são naturais, devido às 
mudanças do leito do rio e ao movimento das águas. As embarcações previstas para trafegar são 
adaptadas para que não ocorra contato com as margens do rio. 
Em relação à qualidade da água, estão previstas estruturas para o tratamento de água e, além do Programa 
de Monitoramento de Recursos Hídricos (PMRH), com o objetivo de monitorar constantemente a 
qualidade da água. 

Eduardo Ratton 
Engenharia Civil | MSc. e Dr. Geotecnia
CREA/PR: 7657-D | CTE SEMA-MT: 5407
IBAMA: 274192 | ART: 20193288706

Alessandra Costa Gosch 
Engenharia Civil | Esp. Análise Ambiental | Mestranda Meio Ambiente 
Urbano e Industrial
CREA/PR: 164597-D | CTE SEMA-MT: 5485
IBAMA: 6578289 | ART: 20193314820

Dyeison Cesar Mlenek
Engenharia Cartográfica e Agrimensura | Mestrando Eng. Florestal e 
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/PR: 162790-D | CTE SEMA-MT: 5419
IBAMA: 6445305 | ART: 20193298787

Jhonatan Tílio Zonta
Engenharia Ambiental | Msc. Eng. Geotécnica
CREA/PR: 132986-D | CTE SEMA-MT: 5415
IBAMA: 5472763 | ART: 20193291421

Leonardo de Marino Treml
Engenharia Florestal | Esp. Análise Ambiental
CREA/PR: 154075-D | CTE SEMA-MT: 5418
IBAMA: 62688572 | ART: 20193453685

Coordenador Geral

Philipe Ratton
Engenharia Civil | MSc. e Doutorando Eng. de Recursos 
Hídricos e Ambiental
CREA/PR: 108813-D | CTE SEMA-MT: 5486
IBAMA: 3616532 | ART: 20193290450

Coordenador Temático - Meio Físico

Durval Nascimento Neto
Ciências Biológicas | Biologia | MSc. Agronomia | Doutorando 
Geologia Ambiental
CRBio: 28816/07-D | CTE SEMA-MT: 5413
IBAMA: 2392829 | ART: 2018/03201; 2018/03156

Coordenador Temático - Meio Biótico

Flávia Aline Waydzik
Engenharia Civil | Esp. Eng. Logística | Mestranda Eng. de 
Produção
CREA/PR: 141030-D | CTE SEMA-MT: 5408
IBAMA: 608000 | ART: 20193425592

Coordenador Temático - Meio Socioeconômico

Coordenação

Equipe

Alexandre Samuel Ramalho
Engenharia Civil | Esp. Pontes e Grandes Estruturas Viárias | Mestrando 
Eng. Geotécnica
CREA/PR: 169037-D | CTE SEMA-MT: 6034
IBAMA: 59245875 | ART: 20193428737

Amanda Christine Gallucci Silva
Engenharia Civil | Mestranda Eng. Geotécnica
CREA/PR: 170306-D | CTE SEMA-MT: 5829
IBAMA: 7001469 | ART: 20193428494

André Furtini Silva
Administração de Empresas | Esp. Gestão de Projetos
CRA/PR: 28827 | CTE SEMA-MT: 5421 |
IBAMA: 6243097

Bruno Palermo Crespi
Ciências Biológicas | Esp. Gestão Ambiental
CRBio: 01 056105/01-D | CTE SEMA-MT: 5467
IBAMA: 1833711 | ART: 2018/05304

Donizeti Antônio Giusti
Geologia | MSc. Geociências | Dr. Geociências e Meio Ambiente
CREA/SP: 63947-D | CTE: SEMA-MT: 6039
IBAMA: 5533790 | ART: 20193317714

Fábio Augusto Martins Miguel
Ciências Biológicas
CRBio: 01 089598/01-D | CTE SEMA-MT: 5465
IBAMA: 5586935 | ART: 2019/05174

Henrique Guarneri
Engenharia Ambiental | Msc. Eng. de Recursos Hídricos e 
Ambiental
CREA/PR: 150339-D | CTE SEMA-MT: 5484
IBAMA: 4752282 | ART: 20193424863

Jairo Alves Júnior
Ciências Biológicas | Esp. Gestão Ambiental
CRBio: 01 072533/01-D | CTE SEMA-MT: 5463
IBAMA: 3150657 | ART: 2018/05302; 2019/05143

Lucas Batista Crivellari
Ciências Biológicas | MSc. e Dr. Zoologia
CRBio: 66372/07-D | CTE SEMA-MT: 5831
IBAMA: 4907298

Lucas Monteiro Dildey
Direito | Engenharia Civil | Esp. Direito Ambiental
OAB/PR: 86707 | CREA/PR: 170418-D | CTE SEMA-MT: 5487 
IBAMA: 9713681 | ART: 20193289230

Marina de Souza
Ciências Biológicas | Esp. Análise Ambiental
CRBio: 108126/07-D | CTE SEMA-MT: 5414
IBAMA: 6533946 | ART: 2018/03155

Marcelo Kauffmann Gurtler Bighellini
Ciências Biológicas
CRBio: 01 056792/01-D | CTE SEMA-MT: 5461
IBAMA: 4543264 | ART: 2018/05305

Renata Correia
Engenharia Ambiental | MSc. Eng. de Recursos Hídricos e 
Ambiental
CREA/PR: 144081-D | CTE SEMA-MT: 5416
IBAMA: 6166842 | ART: 20193417204

Rodrigo Santiago Oliveira Carvalho
Ciências Biológicas
CRBio: 01 097521/01-D | CTE IBAMA-MT: 5466
IBAMA: 5734672 | ART: 2018/02814; 2019/05171

Ruy Alberto Zibetti
Direito | Esp. Direito Ambiental e Gestão Portuária | Esp. Direito 
Marítimo e de Navegação | Dr. Direito Internacional
OAB/PR: 17951/PR | CTE SEMA-MT: 5488
IBAMA: 5361722

Equipe técnica

Fernando Augusto Medeiros
Ciências Biológicas
CRBio: 01 068795/01-D | CTE SEMA-MT: 5464
IBAMA: 4451004 | ART: 2019/05154

Frederico Alcântara Menezes
Ciências Biológicas | Esp. e MSc. Biologia Animal
CRBio: 01 086614/01-D | CTE SEMA-MT: 5472
IBAMA: 5593134 | ART: 2019/05173

João Vinícius Sachet
Engenharia Ambiental e de Segurança no Trabalho | Mestrando 
Ciências Ambientais | Tecnólogo Química Ambiental 
CREA/PR: 117954-D | CTE SEMA-MT: 5417
IBAMA: 5442933 | ART: 20193309231
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Sandra Martins Ramos
Ciências Biológicas | MSc. Ecologia | Dr. Geologia
CRBio: 66547/07-D | CTE SEMA-MT: 5830
IBAMA: 2443871 | ART: 2019/01392

Suzete Macedo dos Santos
Ciências Biológicas | Esp. Meio Ambiente
CRBio 01 086222/01-D | CTE SEMA-MT: 5468
IBAMA: 4987649 | ART: 2019/05218

Ana Maria Gonçalves Chaves
Ciências Biológicas
IBAMA: 7362716

Ana Paula Calliari
Engenharia Civil
IBAMA: 7361862

Flávia Cristina Arenas
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Esp. Análise Ambiental
IBAMA: 6079670

Geisy Kelen Plodowski
Ciências Biológicas
IBAMA: 7362716

Jéssica Miranda dos Santos
Geologia | MSc. Neotectônica | Doutoranda Geologia
IBAMA: 7248823

Larissa Milena Pinto Parra
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
IBAMA: 7255923

Luiz Henrique Bossola
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
IBAMA: 7297742

Maria Clara Suguinoshita
Engenharia Civil
IBAMA: 7248048

Rafaela Marrino Fernandes
Engenharia Civil
IBAMA: 7247289

Renata da Silva Schibelbein
Ciências Biológicas
IBAMA: 7256055

Sophia Ribas Teixeira
Engenharia Civil
IBAMA: 7247468

Vinícius Morais Coutinho
Engenharia Florestal | MSc. Eng. Florestal | Doutorando Manejo Florestal
IBAMA: 7297742
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