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APRESENTAÇÃO 

 

Tendo em vista o Projeto de Revitalização Urbanística da Orla de Matinhos, a 

SEDEST – Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, 

através do Ofício no 340/2020-SEDEST/GS (proc. SEI 23075.049672/2020-25), solicitou 

apoio da UFPR – Universidade Federal do Paraná, através do ITTI – Instituto Tecnológico 

de Transportes e Infraestrutura, para “uma manifestação sobre o projeto de engenharia e 

impactos ambientais decorrentes da implantação do referido empreendimento”. 

Para atender a referida solicitação da SEDEST foi elaborado o presente Parecer 

Técnico com base nos documentos técnicos disponibilizados pelo Instituto Água e Terra 

(IAT) e relacionados ao empreendimento, bem como na bibliografia especializada e as 

práticas usuais de engenharia pertinentes ao tema. 

Cabe destacar que o presente parecer teve como enfoque analisar conceitualmente 

o projeto de engenharia e seus impactos ambientais, sem tratar da avaliação de 

dimensionamentos, dados utilizados em modelos, dados quantitativos e orçamentários e 

correlatos que se encontram sob a responsabilidade técnica dos respectivos profissionais 

projetistas e dos participantes dos estudos ambientais. 

Para a elaboração do parecer foram consultados os seguintes documentos: 

• Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos (AQUAMODELO, 2020) 

• EIA das obras de revitalização da orla de Matinhos (AMB, 2010); 

• Relatório Ambiental Complementar – RAP (FUPEF, 2020 - em curso); 

• Levantamento para confirmação de Jazida de Areia para os Serviços de 

Engorda da Faixa de Praia – Recuperação da Orla de Matinhos (IAT, 2020). 

 

Também é importante destacar as referências bibliográficas listadas a seguir, as 

quais contemplam o histórico deste projeto e/ou demais projetos direcionados para o 

desenvolvimento do litoral paranaense e, portanto, também foram utilizadas como suporte 

técnico e científico para embasar o presente Parecer.  

• Licença Prévia n° 24234-IAP e Licença de Instalação n° 18098-IAP; 

• Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná (CLS, 2019); 

• Plano Diretor de Matinhos (MATINHOS, 2006); 
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• Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná – Litoral (ITCG, 

2016); 

• EIA/RIMA Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná (ENGEMIN, 2016); 

• Plano Básico Ambiental das obras de alimentação da praia Central 

(GARDEN, 2019); 

• Obras e Gestão de Portos e Costas (ALFREDINI & ARAZAKI, 2005); 

• Panorama da Erosão Costeira no Brasil (MMA, 2018); 

• Guia de diretrizes de prevenção e proteção à erosão costeira (GI-

GERCO/CIRM, 2018); 

• Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea (ÁGUASPARANÁ, 2019); 

• Sedimentologia, morfologia e dinâmica da face da costa no litoral central do 

Paraná (VEIGA, 2004); 

• Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos do Estado do Paraná (IAT, 

2020). 

 

Curitiba, 14 de outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr Eduardo Ratton 

Coordenador da Equipe Técnica 

Responsável Técnico 

CREA PR-7657/D 
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1 EQUIPE TÉCNICA 

 

A responsabilidade técnica pelo presente parecer está abrigada nos termos da Lei 

Federal no 5.194/1966, especialmente nos seus artigos, in verbis, bem como pelas 

pertinentes decisões do Sistema CONFEA/CREA. 

 

Art. 1o - As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo são 

caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização 

dos seguintes empreendimentos: 

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais; 

(...)  

d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas de água e extensões 

terrestres; 

(...) 

 

Art. 7º- As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 

engenheiro-agrônomo consistem em 

(...) 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 

transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e 

agropecuária; 

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 

divulgação técnica; (...) 

 

De forma a privilegiar o enfoque multidisciplinar, a elaboração do presente parecer, 

além da participação de profissionais de diversas modalidades do Sistema CONFEA/CREA, 

também contou com a colaboração de especialistas de outras áreas. 

 

A Equipe Técnica multidisciplinar que elaborou o presente Parecer Técnico é 

composta conforme caracterizado no quadro que segue: 
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Prof. Eduardo Ratton 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

O Município de Matinhos, localizado na região litorânea do Estado do Paraná, 

apresenta elevados índices de erodibilidade de sua costa, a qual vem limitando 

consideravelmente a plena exploração turística daquela municipalidade. Segundo Angulo 

et al. (2020), esta alta erodibilidade decorre dos processos de urbanização das faixas de 

praias, implicando em condições de instabilidade local as quais acarretam em processos 

de perda de areia ao longo da costa. 

Para tentar mitigar estes efeitos, foram empreendidas tentativas de soluções para 

este problema, a destacar a implantação de gabiões em Praia Mansa de Caiobá, no final 

da década de 70, as quais apresentaram bons resultados, colaborando para uma 

revitalização da orla desta localidade. Todavia, quando tal solução foi replicada em toda a 

extensão da praia de Matinhos e Caiobá, a solução não teve sucesso, notadamente em 

virtude da maior energia das correntes marítimas nestas regiões. 

Neste contexto, foram propostas novas intervenções, as quais incluíam a 

construção de enrocamentos com extensão superior a 100 metros e com extremidades 

alargadas, nominados de headlands, bem como a adoção de estruturas nominadas como 

guias-corrente para diminuir os níveis de energia das correntes marítimas. Sob estas 

premissas nasceu uma nova proposta alternativa para estabilizar os processos erosivos da 

orla de Matinhos e recompor a faixa de areia, o qual é intitulado Projeto de Recuperação 

da Orla de Matinhos, objeto de análise deste parecer. 

Em relação a este projeto é importante consignar que já foi realizado um Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) no ano de 2010 (AMB, 2010), o qual pugnava pela viabilidade 

ambiental desse empreendimento, com extensão proposta desde o Morro do Boi até o 

Balneário Flórida, vinculando determinadas condicionantes e à execução de Programas 

Ambientais de monitoramento e controle dos impactos ambientais decorrentes da 

implantação. A partir deste EIA, foi emitida a Licença Prévia nº 24.234/2010 para as obras 

do trecho entre Praia Brava e Balneário Rivieira, a qual também obteve sua instalação 

devidamente licenciada, nos termos da Licença de Instalação nº 18098/2015. 

Todavia, ocorreram atualizações no projeto original, decorrente da evolução do 

projeto executivo realizado pela empresa Aquamodelo, no ano de 2015, aumentando sua 
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extensão até o Balneário Saint-Etienne. Em relação ao projeto já licenciado, além do 

acréscimo de extensão, foram propostas modificações de algumas estruturas marítimas, a 

saber: 

✓ Transferência do headland em Balneário Flórida para o Balneário Saint Etienne; 

✓ Inclusão de um canal de macrodrenagem e de guias-corrente no Balneário Saint 

Etienne; 

✓ Inclusão de um espigão na Praia Brava. 

 

Desta forma, tornou-se necessário complementar os Estudos Ambientais 

anteriores, para contemplar a extensão das intervenções, a fim do licenciamento ambiental 

abranger todo o empreendimento previsto no projeto executivo, conforme exposto na 

FIGURA 2.1. 

 

FIGURA 2.1 – SITUAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS DA ORLA DE MATINHOS 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2020) 
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2.2 COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO 

 

A análise da compatibilidade legal do empreendimento com a legislação envolvida 

foi abordada de forma objetiva, analisando os principais instrumentos normativos que, 

efetivamente, possuem aderência com o empreendimento analisado neste parecer, 

considerando cada uma das esferas juridicionais. 

 

2.2.1 Legislação Federal 

 

Em relação aos documentos normativos publicados no âmbito da União, merecem 

destaque os seguintes: 

✓ Constituição da República Federativa do Brasil; 

✓ Lei nº 6.938/1981, que institui o Plano Nacional de Meio Ambiente (PNMA); 

✓ Resolução CONAMA nº 237/1998, que regula os procedimentos de licenciamento 

ambiental; 

✓ Lei Complementar nº 140, que disciplina a respeito das competências para conceder 

licenciamento ambiental; 

✓ Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 

✓ Decreto nº 4.340/2002, que regulamenta a Lei nº 9.985/2000; 

✓ Resolução CONAMA nº 428/2010, que dispõe a respeito do tratamento de Unidades 

de Conservação em procedimentos de licenciamento ambiental; 

✓ Lei nº 12.651/2012, que institui o Código Florestal; 

✓ Decreto nº 5.092/2004, que regulamenta regras para a identificação de áreas 

prioritárias de conservação da biodiversidade; 

✓ Lei nº 11.428/2006, que institui proteção especial para o bioma de Mata Atlântica; 

✓ Lei nº 7.661/1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC); 

✓ Resolução nº 005/97/CIRM, que edita o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

II (PNGC II); 

✓ Portaria IPHAN nº 230/2002, que dispõe sobre o tratamento dado ao patrimônio 

arqueológico em procedimento de licenciamento ambiental; 

✓ Instrução Normativa IPHAN nº 0001/2015 que estabelece os procedimentos 

administrativos nos processos de licenciamento ambiental; 
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✓ Portaria Interministerial nº 60/2015, que dispõe sobre o tratamento dado a 

comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas em procedimentos de 

licenciamento ambiental de competência do IBAMA. 

 

Todos os supramencionados documentos normativos foram apreciados, sem 

prejuízo de outros que, porventura, não tenham sido indexados no rol supramencionado. 

Neste contexto, foram executados os estudos ambientais no ano de 2010 para a 

obtenção do devido licenciamento ambiental do subtrecho entre Praia Brava e Balneário 

Rivieira. Todavia, foram realizadas alterações recentes no projeto, conforme já 

mencionado, especialmente com a ampliação da extensão das intervenções para até o 

Balneário Saint-Etienne, acarretando na construção de novas estruturas marítimas 

identificadas. 

A regulação federal da temática ambiental possui a finalidade de instituir princípios 

e diretrizes a serem adotadas pelos regramentos jurídicos das demais entidades 

federativas, em caráter complementar. Todavia, um princípio é de fundamental importância 

e consideração quando se abordam licenciamentos ambientais, que é o de que toda a 

atividade potencialmente causadora de impactos ambientais deve ser precedida de estudo 

prévio de impacto ambiental. 

Portanto, tornou-se indispensável a realização de novos estudos ambientais, os 

quais abrangeram a mencionada extensão complementar do empreendimento, cujos 

trâmites legais do licenciamento ambiental encontram-se em curso junto ao IAT 

contemplando, em especial, a elaboração do RAP. 

 

2.2.2 Esfera Estadual 

 

Em relação aos documentos normativos publicados no âmbito do Estado do 

Paraná, merecem destaque os seguintes: 

✓ Constituição do Estado do Paraná; 

✓ Lei nº 7.109/1979, que institui o Sistema Estadual de Proteção do Meio Ambiente; 

✓ Lei nº 12.243/1998, que reconhece a orla de Matinhos, bem com de outros 

municípios vizinhos, como área de especial interesse turístico; 

✓ Lei nº 13.164/2001, que dispõe sobre a zona costeira do Estado do Paraná, 

instituindo o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC); 
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✓ Decreto nº 4.605/1984, que instituti o Conselho de Desenvolvimento Territorial do 

Litoral Paranaense (COLIT) 

✓ Resolução CEMA nº 065/2008, que regulamenta os procedimentos estaduais de 

licenciamento ambiental; 

✓ Resolução SEMA nº 43/2018, que institui a Câmara Técnica de Gerenciamento 

Costeiro do Paraná (CT-GERCO); 

✓ Tombamento da Serra do Mar pela Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico do 

Estado do Paraná, unidade técnica da Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), 

mediante consulta do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

(CEPHA), sob número 17-I, inscrito em 13 de agosto de 1986. 

 

Novamente, todos os supramencionados documentos normativos foram 

apreciados, sem prejuízo de outros não mencionados. 

Conforme informado anteriormente, a legislação editada no âmbito estadual 

complementa, em grande parcela, a legislação federal. Neste contexto, advém a 

necessidade de se proceder o licenciamento ambiental do trecho não contemplado pela 

licença prévia já emitida, devendo este obedecer aos procedimentos delineados pelo órgão 

ambiental estadual (IAT), na qualidade de órgão competente para processar e conceder o 

novo licenciamento. 

Por fim, importante registrar que persiste a existência do tombamento da orla, na 

qualidade de patrimônio paisagístico. Sobre este tema, a principal característica deste 

empreendimento é o de promover uma revitalização paisagística da orla de Matinhos, logo, 

neste diapasão, se trata de uma intervenção positiva. Entretanto, é necessário considerar 

que também são previstas estruturas marítimas (guias corrente e headlands), bem como 

de um canal em Balneário Saint Etienne os quais estão, atualmente, sendo analisados pelo 

CEPHA – Conselho Estadual do Patrimônio Artístico a fim de que a realização destas 

intervenções de engenharia ocorram de forma a garantir a manutenção dos principais 

elementos paisagísticos, que justificaram o tombo realizado em 1986. 

 

2.2.3 Esfera Municipal 

 

Em relação aos documentos normativos publicados no âmbito do Município de 

Matinhos-PR, merecem destaque os seguintes: 
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✓ Lei Orgânica Municipal de Matinhos; 

✓ Lei nº 630/1998, que institui o Sistema Municipal de Proteção do Meio Ambiente e 

cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

✓ Lei nº 1.067/2006, que institui o Plano Diretor Participativo de Matinhos; 

✓ Lei nº 1.068/2006, que dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo nas 

áreas urbanas de Matinhos, com suas alterações; 

✓ Lei nº 1.818/2015, que estabelece os perímetros dos parques municipais. 

Todos os supramencionados documentos normativos foram apreciados, sem 

prejuízo de outros não mencionados. 

Em relação a legislação municipal, especial destaque merece a regulação de uso e 

ocupação de solo. Neste contexto, o empreendimento intercepta quase que integralmente 

zonas balneárias, conforme esperado, haja vista a região de sua implantação. Todavia, na 

região do canal a ser implementado em Balneário Saint Etienne, verifica-se que este 

intercepta a Unidade de Conservação de Proteção Integral intitulada “Parque Municipal 

Praia Grande”, cuja área é apresentada na Lei nº 1.818/2015. Entretanto, o Plano Diretor 

Municipal encontra-se em processo de revisão, inclusive sobre as delimitações do Parque 

Municipal Praia Grande, o qual ainda não possui Plano de Manejo, não tendo sido 

implementado. Ademais, cabe destacar que a Prefeitura Municipal de Matinhos através dos 

Decretos Nº 467/2020 e Nº 468/2020 (ambos emitidos em 31/07/2020) declarou as áreas 

onde será implantado o canal Saint Etienne como de Utilidade Pública para fins de 

desapropriação no âmbito do Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos. 

 

2.3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

 

Conforme apresentado, a principal finalidade do empreendimento, objeto deste 

parecer, é o de promover a revitalização da orla de Matinhos a partir de intervenções de 

engenharia que controlem a deriva longitudinal das correntes marítimas, de tal sorte que 

possibilite que a areia a ser depositada na orla não seja retirada por força da componente 

longitudinal das correntes marítimas. 

É importante contextualizar que o Projeto de Engenharia de Revitalização da Orla 

de Matinhos contempla intervenções desde o Morro do Boi (balneário de Caiobá) até o 

balneário Saint Etienne (extensão de 8.485 m), porém, a Licença Prévia n° 24234, emitida 

em decorrência de um EIA realizado em 2010, contempla a implantação do projeto entre o 
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Morro do Boi e o Balneário Riviera (extensão de 4.800 m). Portanto, tornou-se necessário 

avaliar estudos ambientais referentes ao subtrecho complementar, entre o balneário Flórida 

e o balneário Saint Etienne (3.685 m), o qual está sendo realizado através de Relatório 

Ambiental Preliminar, contratado pelo IAT junto à Fundação de Pesquisas Florestais do 

Paraná. 

 

2.4 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O empreendimento está localizado conforme apresentado na FIGURA 2.2. 

 

FIGURA 2.2 – LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS E INTERVENÇÕES NA ORLA DO MUNICIPIO DE MATINHOS 
– PR  

 

Fonte: UFPR/ITTI (2020) 
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3 ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO 

 

A erosão costeira é o resultado da ação de processos hidrodinâmicos de deposição 

e retirada de material arenosos na orla, caracterizado por uma situação instável, ou seja, 

quando há um desequilíbrio negativo da deposição em relação à retirada dos sedimentos.  

Em situações de áreas densamente povoadas e com infraestrutura urbana, como 

no caso do município de Matinhos, a erosão costeira representa custos sociais, ambientais 

e econômicos muito elevados. 

As obras de defesa dos litorais são intervenções estruturais que têm a função de 

agir no balanço do transporte sólido, favorecendo a estabilização ou a ampliação da linha 

de costa, protegendo-a contra a erosão. A escolha da forma de intervenção mais 

conveniente em cada caso é um assunto complexo, que exige estudos aprofundados, bem 

como a avaliação do comportamento da solução nas situações dominantes e extremas. 

Neste Capítulo são abordadas algumas características específicas e pontos 

importantes abordados no projeto, os quais devem ser levados em consideração para a sua 

implantação. 

 

3.1 ENGORDAMENTO E ENROCAMENTO 

 

O Projeto Executivo de Proteção da Orla de Matinhos (AQUAMODELO, 2020) 

constitui, principalmente, na ampliação da faixa de areia, através da técnica de alimentação 

artificial, chamada de “engorda” da praia. Devido à característica erosiva da dinâmica 

costeira, o projeto prevê a construção de estruturas semi-rígidas, chamadas de headlands 

e espigões, com o intuito de aumentar a vida útil da ampliação da faixa de areia. Além disso, 

as estruturas semi-rígidas do projeto também são caracterizadas pelos guias-correntes, os 

quais possuem a função de estabilização dos canais de macrodrenagem e a diminuição 

dos processos de assoreamento nas suas desembocaduras.  

A técnica de engordamento artificial proposta para ser aplicada, ao longo de 8,48 

km da orla de Matinhos, prevê o aporte de areia em um volume de cerca de 3.222.350 m³ 

de forma a garantir um avanço de aproximadamente 80 a de 100 metros na faixa de 

areia, exceto na área caracterizada pela prática do surf, onde está previsto o avanço 

de apenas 30 metros, visando manter as condições para a prática deste esporte. 

Em resumo, é necessária a sequência das seguintes atividades:  
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(1) implantação das estruturas semi-rígidas (enrocamento); 

(2) dragagem de areia das jazidas marítimas já identificadas e avaliadas;  

(3) transporte do material dragado até a costa;  

(4) bombeamento da mistura areia+água através de tubulação de recalque até os 

locais de deposição na praia;  

(5) espalhamento da areia e conformação das dunas e taludes. 

 

A recuperação da orla por meio da reposição de areia utilizará material arenoso 

proveniente de jazida localizada na plataforma submarina, a uma distância média de 4,5 

km da costa, os quais, de acordo com levantamentos realizados, apresentaram diâmetros 

variando entre 0,2 mm e 0,3 mm (areia média). A jazida foi prospectada no Relatório Final 

do Projeto Básico de Recuperação da Orla Marítima de Matinhos (AQUAMODELO, 2008) 

e foi reavaliada através do Levantamento para Confirmação de Jazida de Areia para os 

Serviços de Engorda da Faixa, realizado pela empresa Água & Minério Sondagens de Solo 

Ltda (2020). O relatório realizado em maio de 2020 confirma a disponibilidade do volume 

de areia necessário para executar os 8,48 km de alimentação praial, bem como atesta 

a adequada qualidade do sedimento.  

Em relação às estruturas semirrígidas do projeto da orla de Matinhos, essas serão 

confeccionadas por um núcleo com partes de geoforma têxtil de alta densidade e rochas, 

envolto por uma camada de filtro, brita, carapaça e concreto ciclópico (FIGURA 3.1). A 

carapaça será composta por blocos de concreto do tipo tetrápode – bloco de concreto não 

armado e formado por quatro pernas que se intertravam entre os blocos vizinhos.  

 

FIGURA 3.1 – ESQUEMA GERAL DA SEÇÃO TRANSVERSAL DOS ENROCAMENTOS 

 

Fonte: AQUAMODELO (2020). 
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O Espigão Praia Brava, o Headland Riviera e Headland Saint Etienne são tipos 

de obras de engenharia costeira, normalmente utilizadas, que atuam como espigões. Os 

espigões são estruturas de proteção costeira, posicionados em relação à linha de costa, 

que têm como principal objetivo o controle do transporte longitudinal de sedimentos, 

estabilizando um trecho de praia natural ou artificialmente alimentada contra a erosão 

(AQUAMODELO, 2009 e 2020). O tipo de material do manto é diverso, podendo ser 

constituído por blocos de rochas naturais (graníticas ou basálticas) ou blocos artificiais 

(tetrápodes, blocos cúbicos, blocos cúbicos modificados, paralelipípedos, etc.). 

As técnicas previstas no Projeto Executivo (Morro do Boi ao Balneário Saint 

Etienne) são semelhantes às técnicas de ampliação da faixa de praia já realizadas em 

regiões litorâneas próximas. Por exemplo, o equipamento designado para a dragagem 

(sucção) da areia do fundo marinho, de acordo com o Projeto (AQUAMODELO, 2020), é 

uma draga Hopper auto transportadora com linha de recalque. Este tipo de equipamento 

também foi empregado para a ampliação da faixa de areia da orla de Balneário Camboriú - 

SC (PROSUL, 2014) e para a ampliação da faixa de areia da orla de Piçarras – SC 

(PIÇARRAS, 2012).  

No caso do Balneário Camboriú-SC, o projeto de alimentação artificial da Praia 

Central foi elaborado pela empresa Aquaplan e, consistiu na alimentação artificial através 

de aterro hidráulico ao longo de toda praia, em uma extensão total de tal de 5.838 metros, 

desde o extremo da Barra Sul (desembocadura do rio Camboriú), até o extremo da Barra 

Norte (desembocadura do canal do rio Marambaia). Naquele caso, foi necessário um 

volume de 2.706.704 m³ de sedimentos. Em relação às jazidas de material, a areia para o 

aterro foi obtida à 15 quilômetros de distância da Praia Central (CAMBORIÚ, 1997). Devido 

a característica do arco praial da praia de Camboriú, não foi necessário realizar estruturas 

adicionais para aumentar a vida útil da engorda realizada.  

Já o projeto de ampliação da faixa de areia da orla de Piçarras-SC se aproxima das 

condições presentes no litoral de Matinhos. O alargamento da praia de Piçarras foi realizado 

no ano de 2012, no qual também foi utilizada uma Draga Hopper para retirar cerca de 500 

mil metros cúbicos de areia a uma distância de 12 quilômetros da orla. O material dragado 

e disposto em aterros ao longo da orla, foram espalhados por meio de escavadeiras 

hidráulicas e tratores de esteiras. Além do engordamento artificial de cerca de 3.000 metros 

de praia, foram construídas estruturas semirrígidas para reduzir os fenômenos erosivos. As 

estruturas construídas foram dois esporões transversais em formato semelhante a letra “T”, 
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conhecidos como “molhe”, (FIGURA 3.2) que auxiliam na contenção de sedimentos e 

desvio da corrente litorânea sul-norte.  

 

FIGURA 3.2 -  INTERVENÇÕES NA ORLA DE PIÇARRAS 

 

Fonte: Adaptado de PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS (2012). 

 

Portanto, as técnicas indicadas no projeto de engordamento e na construção das 

estruturas semirrígidas, previstas para as obras na orla de Matinhos-PR pelo projeto da 

Aquamodelo (2015), são usualmente aplicadas como soluções de engenharia costeira, 

além de já terem sido empregadas em locais próximos, como pode ser observado nos 

casos citados de ampliação das orlas de Camburiu-SC e de Piçarras-SC.  

No que tange às estruturas semirrigidas, o dimensionamento considerou os aspectos 

gerais do projeto – como nível de água extremos, estatísticas de ondas e topobatimetria – 

a verificação das forças erosivas de arraste e a verificação de galgamento das estruturas. 
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Ou seja, o dimensionamento foi realizado em acordo com as características físicas estáticas 

e dinâmicas locais.  

Com o intuito de se realizar o acompanhamento e o controle da modificação dos 

fenômenos hidrodinâmicos associados às ondas e às marés, bem como, da sua 

interferência na corrente de deriva litorânea, sugere-se também que seja realizado um 

monitoramento da dinâmica dos sedimentos de reposição ao longo da implantação 

e da operação das intervenções, bem como um registro periódico do clima de ondas, por 

meio de um programa de monitoramento para a manutenção do volume de areia nas praias, 

a ser contemplado no Plano Básico Ambiental (PBA).  

 

3.2 MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM 

 

Com relação ao projeto de micro e macrodrenagem, este parecer apresenta uma 

avaliação do Projeto Executivo de Proteção da Orla de Matinhos (AQUAMODELO, 2020). 

Apresentam-se a seguir as considerações pertinentes e relacionadas ao estudo hidrológico 

e aos projetos de micro e macrodrenagem, para a totalidade do segmento de engorda 

projetado. 

 

3.2.1 Estudo hidrológico 

 

O método de determinação de vazões utilizado está de acordo com a área das 

bacias, entretanto o Manual de Drenagem Urbana do IAT (SUDERHSA, 2002) apresenta 

uma equação específica do Método Racional para projetos de microdrenagem, com 

coeficiente de distribuição da precipitação com valor de 0,278, enquanto que no projeto 

utilizou-se o valor 1,0. Em contraponto, um estudo apresentado pelo SIMEPAR em 2007, 

aponta que o coeficiente de distribuição da precipitação pode ser considerado igual a 1,0 

(um), pois as bacias de contribuição são relativamente pequenas, podendo ser desprezado 

o efeito de dispersão das chuvas. Desse modo, embora se considere a possibilidade de um 

superdimensionamento, os valores de vazões de projeto encontram-se calculados a favor 

da segurança, no que tange à microdrenagem. 

Com relação a intensidade de precipitação utilizada para cálculo das vazões, nota-

se que a equação de chuva utilizada foi a definida para o município de Guaraqueçaba (Otto 

Pfafstetter). Para o detalhamento do projeto executivo seria recomendada a determinação 
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das vazões esperadas por meio de análise estatística, visto não haver equação específica 

para o município de Matinhos-PR ou curvas IDF pré-determinadas. 

Já com relação ao coeficiente de escoamento, o mesmo foi determinado por meio 

de média ponderada em função da cobertura do terreno, com valores individuais 

compatíveis com o esperado para as superfícies. 

O tempo de recorrência utilizado para o dimensionamento da rede de galerias está 

de acordo com o preconizado pelo Manual de Drenagem Urbana do IAT (SUDERHSA, 

2002), o qual especifica um intervalo entre 2 a 5 anos, com valor recomendado de 2 anos. 

Assim sendo, o valor de 3 anos estipulado no projeto apresenta-se acima do mínimo 

recomendado e abaixo do valor máximo. 

O tempo de concentração mínimo, recomendado para aplicação do Método 

Racional, é de 10 minutos (SUDERHSA, 2002), de modo que o tempo de concentração 

adotado pelo projeto, de 10 minutos, se apresenta satisfatório. 

Em áreas urbanas aponta-se que a área contribuinte foi calculada levando-se em 

consideração o arruamento e as áreas das águas de edificações. As sub-bacias 

consideradas são apresentadas no item relativo à macrodrenagem no projeto executivo, 

contemplando os principais rios e canais existentes na área urbana do município: Rio 

Matinhos; Rio da Onça; Canal do Milome; Canal DNOS II A; Canal DNOS II B; Canal de 

Caiobá; Canal Lagoa Amarela e Canal do Rio Guaraguaçu. 

Com relação à simulação hidrológica realizada, o modelo utilizado foi o “Soil 

Conservation Service” (SCS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, por meio 

de Hidrograma Triangular Unitário com previsão da ocupação futura, para a consideração 

das influências na taxa de impermeabilização. O método utiliza o critério de distribuição 

espacial da chuva de blocos alternados, que apesar de posicionar o pico de chuva sempre 

de forma centralizada, é recomendado pelo Manual de Drenagem Urbana do IAT 

(SUDERHSA, 2002). 

 

3.2.2 Microdrenagem 

 

A microdrenagem é definida pelo sistema de condutos pluviais associados ao 

sistema viário urbano. Para assegurar a eficácia das estruturas implantadas para garantir 

a drenagem urbana é necessária uma manutenção constante, envolvendo a limpeza e a 
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desobstrução, especialmente em regiões litorâneas onde há a maior possibilidade de 

assoreamento. 

O projeto de microdrenagem apresenta como solução a implantação de canaletas 

retangulares com tampas removíveis, com a finalidade de facilitar a limpeza, o 

desassoreamento e a manutenção (FIGURA 3.3). 

 

FIGURA 3.3 – DESENHO ILUSTRATIVO DE GALERIAS RETANGULARES COM TAMPAS REMOVÍVEIS. 

Fonte: AQUAMODELO (2020). 

 

Conforme apresentado no item de Estudos Hidrológicos, as metodologias utilizadas 

para determinação dos parâmetros de vazão estão dentro do recomendado pelas técnicas 

de engenharia. As galerias foram dividadas em nove ramais, coletores, canais e canaletas, 

nas larguras de 0,80 m, 0,90 m, 1,00 m, 1,20 m e 2,00 m, cujas profundidades variam desde 

o fundo das galerias até o passeio. 

 

3.2.3 Macrodrenagem 

 

As dimensões da malha urbana do município exigem um planejamento geral do 

sistema de macro e microdrenagem, sem o qual os problemas graves de inundações vão 

se tornar crônicos e com soluções de altíssimos custos. 

O sistema de macrodrenagem inclui, além do sistema de drenagem, o leito das 

ruas, bem como os condutos receptores ou coletores finais que podem ser um rio, um canal 

ou mesmo uma galeria de grandes dimensões.  
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Segundo o memorial do projeto executivo de macrodrenagem foram caracterizadas 

as bacias com loteamentos implantados e desenvolvidos e, separadamente, as bacias em 

estágio rural. A macrodrenagem projetada peo IAT (2020) refere-se aos canais da Av. 

Paraná, do DNOS II, do Milome, da Avenida Paraná e da Lagoa Amarela. As vazões desses 

canais foram obtidas utilizando-se o programa ABC6, desenvolvido pela Fundação Centro 

Tecnológico de Hidráulica – FCTH (SP), resultando em hidrogramas de cheias. 

Com relação ao dimensionamento hidrológico-hidráulico dos canais da Av. Paraná 

e Saint Etienne, o projeto indica que o mesmo foi realizado utilizando-se dos critérios e 

parâmetros apresentados nos itens de estudos hidrológicos e projetos hidráulicos, além das 

orientações e diretrizes do Instituto das Águas do Paraná, bem como de acordo com a 

divisão das sub-bacias. 

Para o dimensionamento dos canais da Av. Paraná e Saint Etienne, foram 

consideradas as seguintes atividades: 

• Limpeza e remoção da vegetação existente; 

• Locação e escavação mecânica para implantação da obra; 

• Revestimento de fundo e contenção lateral; 

• Drenagem sub-horizontal com barbacãs; 

• Argamassa de moldagem; 

• Reaterro na interface da estrutura de proteção e o talude. 

 

De acordo com o Projeto Executivo da Aquamodelo (2020), optou-se pela adoção 

de seções retangulares em concreto armado para o revestimento do Canal da Av. Paraná 

(FIGURA 3.4). 
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FIGURA 3.4 – CANAL AV. PARANÁ 

 

Fonte: AQUAMODELO (2020) 

 

O canal foi projetado em 9 trechos, em que estão distribuídas travessias, com 

largura da base de 2,0 metros a 7,0 metros, conforme apresentado na TABELA 3.1. Todos 

os trechos do canal foram dimensionados como seções retangulares abertas de concreto 

armado, com exceção das travessias, em que se considerou a laje para fechamentos 

superior. Cabe salientar que as espessuras e formas geométricas consideradas no projeto 

devem ser conferidas por projeto estrutural executivo, mantendo-se as seções hidráulicas 

estabelecidas. 

 

TABELA 3.1 – DETALHAMENTO DOS TRECHOS DO CANAL DA AV. PARANÁ 

Trecho Extensão (m) Base (m) Altura (m) Travessia 

01-02               182,00              2,00               1,00  Rua Francisco Beltrão 

02-03               206,00              2,00               1,20  
Rua Santa Catarina/ Rua Diomar 
Cunha 

03-04               263,50              4,00               1,00  
Rua Realeza/ Rua Nossa Senhora 
Aparecida 

04-05               161,50              6,00               1,40  
Av. Juscelino Kubitscheck/ Rua 
Curitiba 

05-06               196,00              6,00               1,70  Av. Guarapuava/ Rua São Matheus 

06-07               193,00              7,00               2,00  Rua Cornélio Procópio/ Av. Maringá 

07-08               200,00              7,00               2,00  Rua Paranaguá 

08-LÇ                 36,50              7,00               2,00    

Fonte: Adaptado de AQUAMODELO (2020) 
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O Canal de Saint Etienne foi projetado com uma largura de 35,00 metros no trecho 

que vai do Canal DNOS-II até a PR-412, numa extensão de 159,45 metros e com largura 

de 55,0 metros no trecho entre a PR-412 e seu deságue no mar, com uma extensão de 

215,50 metros, conforme mostrado na FIGURA 3.5 (AQUAMODELO, 2020). 

O Canal de Saint Etienne foi projetado com proteções laterais com geoformas 

têxteis, que servem à redução da rugosidade e melhora do escoamento das águas. O 

projeto apresenta uma verificação de estabilidade das margens dos canais, com fatores de 

segurança elevados. 

 

FIGURA 3.5 – CANAL SAINT ETIENNE 

 

Fonte: AQUAMODELO (2020) 

 

3.3 PROTEÇÃO COSTEIRA 

 

O projeto apresentado pela empresa Aquamodelo (2020) contempla as 

especificações técnicas de construção do projeto de proteção costeira, a fim de manter a 

estabilidade costeira na área de ruas e calçadas, conforme corte esquemático apresentado 

na FIGURA 3.6. 
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FIGURA 3.6 – CORTE TRANSVERSAL ESQUEMÁTICO DE PROTEÇÃO COSTEIRA 

 

Fonte: AQUAMODELO (2020) 

 

A seguir, são apresentados os serviços considerados no projeto de proteção 

costeira da orla de Matinhos: 

• Limpeza e remoção da vegetação existente; 

• Locação e escavação mecânica para implantação da obra; 

• Revestimento de fundo e contenção lateral; 

• Drenagem sub-horizontal com barbacãs; 

• Argamassa de moldagem; 

• Reaterro na interface da estrutura de proteção e o talude. 

 

O cálculo de estabilidade dos taludes para a proteção costeira (FIGURA 3.7) 

levaram em consideração fatores como segurança ao escorregamento e a segurança ao 

tombamento, bem como as tensões no solo de fundação e no paramento do muro.  
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FIGURA 3.7 – CÁLCULO DE ESTABILIDADE 

 

Fonte: AQUAMODELO (2020) 

 

Indica-se como pertinentes essas intervenções para manter a estabilidade dos 

taludes da orla de Matinhos e corroborar com o engordamento artificial a ser executado. 

 

3.4 REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA 

 

A revitalização urbanística se faz necessária, uma vez que o alargamento da faixa 

de areia da praia irá atrair atividades turísticas e de lazer. As atividades comerciais locais 

serão beneficiadas com essas intervenções. Dessa forma, o projeto de revitalização 

urbanística (AQUAMODELO, 2020) contempla diversas atividades com suas devidas 

especificações técnicas: 

• Demolições e retiradas; 

• Pavimentação; 

• Sinalização; 

• Edificações; 

• Paisagismo; 

• Estruturas complementares; 
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• Iluminação. 

 

O projeto de pavimentação (AQUAMODELO, 2020) apresenta os trechos (TABELA 

3.2) que serão contemplados pela obra e as soluções para a recomposição, revitalização 

ou nova pavimentação, além de apresentar as especificidades dos elementos utilizados, 

como: concregrama, paver e mosaico “petit pavê”. Para o piso asfáltico são detalhados os 

materiais e métodos de aplicação. O meio-fio e guias rebaixadas serão de concreto pré-

moldado e consideram as adaptações necessárias para portadores de necessidades 

especiais. As fontes de matéria prima indicadas no projeto são: Areial Boza e Pedreira Nova 

Prata. 

 

TABELA 3.2 – TRECHOS E AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS 

Trecho Localização Extensão (m) Superfície Atual Projeto 

1B Av. Atlântica 1.700 CBUQ 

Consertos localizados 
10%, meio fios novos, 
recapeamento asfáltico de 
todo o trecho 

2A Rua das Sereias e Apêndices 328 
Pré-moldados em 
concreto 
sextavado 

Intervenções profundas 
20% da área, meio fios 
novos e recape CBUQ 

2B Mercado do Peixe 322 
Pré-moldados em 
concreto 
sextavado 

Consertos localizados 
10%, meio fios novos, 
recapeamento asfáltico de 
todo o trecho 

2C Estacionamento de Ônibus 582 Terreno natural Pavimentação nova 

2D Av. Beira Mar - novo 640  Terreno natural Pavimentação nova 

03 

Av. Beira Mar - destruído 1.355  
Restos da 
plataforma antiga 
+ terreno natural 

Pavimentação nova 

Av. Beira Mar - íntegro 3.872  
Pavimentação 
em bom estado 

Revitalização com micro 
revestimento 

Fonte: Adaptado de AQUAMODELO (2020). 

 

Foram contempladas no projeto a sinalização horizontal e a sinalização vertical, 

indicando as especificações técnicas que a contratada deverá seguir. O projeto de 

sinalização deverá seguir o Manual de Sinalização Rodoviária (DNIT, 2010) e às eventuais 

padronizações de sinalização já empregada pela Prefeitura de Matinhos. 
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O projeto de paisagismo (AQUAMODELO, 2020) prevê a recomposição de 

espécies arbóreas, arbustivas e de gramados. Deve ser ressaltada a necessidade de a 

recomposição florística prever a utilização de espécies nativas. 

O projeto de iluminação (AQUAMODELO, 2020) na orla de Matinhos-PR conta com 

postes, luminárias e projetores e deverá estar adequado ao paisagismo local. Além de 

contribuir com a arquitetura local, uma iluminação eficaz atua como um importante fator de 

segurança na região. 

As estruturas complementares necessárias e levadas em consideração no Projeto 

Executivo de Proteção da Orla de Matinhos (AQUAMODELO, 2020) são: bancos, pontos 

de parada de ônibus, inibidor de passagem, lixeiras, bicicletário e mirante guarda-vidas. 
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4 ANÁLISE DAS INTERFERÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

O processo de avaliação prévia dos impactos ambientais de um empreendimento, 

ao utilizar informações, estudos, análises e projeções de caráter científico, visa antever, 

com o maior grau de certeza possível, os ganhos e as perdas ambientais potencialmente 

decorrentes da implantação de um projeto ou atividade, em curto, médio e longo prazos. 

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

de entendimento das alterações ambientais, introduzindo questões de dimensões e da 

dinâmica desses processos (SANCHEZ, 2015).  

Esta avaliação é determinante na definição das medidas mitigadoras para os 

impactos negativos, bem como no auxílio da proposição de programas que reúnem 

medidas de caráter preventivo, de controle, de monitoramento ou compensatório.  

Assim sendo, o presente capítulo trata da metodologia utilizada para a manifestação 

relacionada aos impactos ambientais. Cabe lembrar que nos termos do art. 1º da Resolução 

CONAMA no 001/1986: 

 

(...) considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

 

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

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

 

Cabe registrar que o presente Parecer Técnico, no que for aplicável, segue as 

diretrizes usuais para Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e de forma geral aquelas 

preceituadas na referida Resolução CONAMA 001/1986, especialmente, no seu art. 5o, 

incisos II (impactos nas fases de implantação e operação da atividade), III (área de 

influência do projeto) e IV (planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação). 
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Este Parecer Técnico também utiliza como referência as disposições do inciso II 

(identificação e previsão da magnitude dos impactos positivos e negativos) do art. 6º da 

citada Resolução nº 001/1986. 

 

4.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

O IBAMA (2016, p. 1) destaca que diversos setores da sociedade e do Governo 

brasileiro demandam aperfeiçoamentos no Licenciamento Ambiental Federal, gerando 

revisão de normas e procedimentos, porém “as revisões normativas já realizadas ou que 

se encontram em curso, não abordam o conteúdo técnico referente ao AIA [Avaliação de 

Impacto ambiental]”. 

Assim, na ausência de procedimento específico para o caso objeto da presente 

manifestação técnica, foi desenvolvida uma adaptação do Método para Valoração de 

Impactos Ambientais proposto pela UFPR-ITTI/DNIT-CGMAG (PIMENTA et al., 2014) que 

combina procedimentos do Método Ad-hoc e o Método de Matriz, apresentados por 

Pimentel e Pires (1992) e Cremonez et al. (2014), entre outros autores. 

O Método Ad-hoc, segundo Pimentel e Pires (1992, p.  59), é definido para cada 

caso específico, sendo os impactos caracterizados através de brainstorming. Ainda 

segundo os referidos autores, através do Método Matrizes é possível introduzir “variáveis 

temporais e parâmetros que permitam a valoração dos impactos”. 

Por sua vez, Cremonez et al. (2014, p. 3822-3) destacam que o Método Ad-hoc 

considera o parecer de profissionais qualificados e, em que pese sua subjetividade, é 

adequado para os casos em que os dados são escassos, tendo também como vantagens 

custos menores, pouco prazo de execução e fácil compreensão pelo público em geral. 

Ainda segundo Cremonez et al. (2014, p. 3824), o Método Matriz de Interação, 

possibilita avaliação quantitativa dos impactos e, em que pese suas limitações, o “método 

permite uma fácil compreensão do público em geral, aborda fatores sociais, acomoda dados 

qualitativos e quantitativos, fornece boa orientação para a realização de estudos e introduz 

a multidisciplinaridade”. 

A metodologia proposta pela UFPR/ITTI e DNIT/CGMAB em 2014, já aplicada em 

diversos estudos, considera o risco ambiental em função das frequências de ocorrência de 

cenários e respectivas consequências.  
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Para a interpretação, classificação e valoração dos impactos ambientais, foi 

desenvolvida uma análise criteriosa que permitiu estabelecer um prognóstico, adotando-se 

os seguintes critérios, adaptados de Pimenta et al. (2014), para cada atributo de 

caracterização de cada impacto ambiental:  

 

• Natureza: positivo, quando resultar em melhoria da qualidade ambiental e negativo, 

quando resultar em danos ou perturbação em algum componente ambiental; 

• Temporalidade: refere-se à persistência dos impactos no meio ambiente, podendo 

ser: imediata até 05 anos após a instalação do empreendimento (valorado com a 

nota 1), curta que ocorre entre 05 e 15 anos (valorado com a nota 2), média de 15 a 

30 anos (valorado com a nota 3), ou longa quando sua permanência excede aos 30 

anos (valorado com a nota 4), conforme o Decreto 6848/2009; 

• Reversibilidade: reversível, quando pode ser objeto de ações que restaurem o 

equilíbrio ambiental próximo ao pré-existente à intervenção (valorado com a nota 1), 

ou irreversível, quando a alteração causada ao meio não pode ser revertida por 

ações/intervenção (valorado com a nota 3); 

• Magnitude: indica a intensidade do impacto em face de um determinado fator 

ambiental ou área de ocorrência, considerando os graus de intensidade, duração e 

importância do impacto, sendo classificada de modo qualitativo em pequena 

(valorado com a nota 1), média (valorado com a nota 2) e grande (valorado com a 

nota 3); 

• Abrangência: em conformidade com o Decreto 6848/2009 deve ser avaliada a 

extensão espacial dos impactos sobre os recursos ambientais. O decreto considera 

os efeitos dos impactos limitados a uma microbacia, ou que ultrapassam a área 

desta, mas limitados à área de uma bacia de 3ª ordem, ou os que ultrapassam a 

área de uma bacia de 3ª ordem mas em área inferior a uma bacia de 1ª ordem, ou 

aqueles que ultrapassam a área de uma bacia de 1ª ordem. A proporção espacial foi 

adequada ao contexto do empreendimento, assim, considerou-se os efeitos 

limitados a área diretamente afetada (ADA) com nota 1; ou que ultrapassam a ADA 

mas limitados à área de influência direta (AID) com nota 2, os que ultrapassam a AID 

mas limitados à área de influência indireta (AII) com nota 3 e aqueles que 

ultrapassam a AII com nota 4; 
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• Probabilidade de Ocorrência: é a possibilidade de o evento ocorrer, podendo ser 

de baixa probabilidade (valorado com a nota 1), média probabilidade (valorado com 

a nota 2), alta probabilidade (valorado com a nota 3). 

 

O método utilizado propõe uma escala de avaliação dos graus de impacto de uma 

atividade ou empreendimento que define o grau do impacto como sendo um produto entre 

a probabilidade de ocorrência e a sua significância, conforme equação a seguir (PIMENTA 

et al, 2014). 

 

Grau de Impacto = Significância x Probabilidade de Ocorrência 

 

Onde, a significância é calculada pela somatória dos valores dos parâmetros de 

temporalidade, reversibilidade, magnitude e abrangência, seguindo a uma escala de 

valoração. 

 

Significância = Temporalidade + Reversibilidade + Magnitude + Abrangência 

 

A partir desse cálculo, os impactos foram classificados como “fraco”, “moderado” 

ou “forte”, conforme escala de valores apresentada na TABELA 4.1. 

 

TABELA 4.1 – CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS CONFORME VALORAÇÃO 

Grau de Impacto (GI) Escala numérica 

Fraco 4 a 14 

Moderado 15 a 28 

Forte 29 a 42 

Fonte: Pimenta et al. (2014). 

 

Baseado na metodologia citada, a seguir são expostas as considerações quanto 

aos impactos ambientais identificados no EIA que foi elaborado pela empresa AMB 

Planejamento Ambiental e Biotecnologia Ltda (2010), que deu origem à Licença Prévia para 

o trecho do projeto entre a Praia Brava e o Balneário Rivieira (com extensão de 4.800 m), 

e os impactos ambientais identificados no Relatório Ambiental Preliminar (2020), elaborado 

pela FUPEF – Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, que encontra-se em revisão 
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inicial para subsidiar a uma futura Licença Prévia de Ampliação, para o trecho entre o 

Balneário Rivieira e o Balneário Saint Etienne (com extensão de 3.685 m). 

A partir das matrizes apresentadas, a avaliação da viabilidade ambiental do 

empreendimento se dá de forma comparativa entre a média dos graus dos impactos 

positivos e a média dos graus dos impactos negativos, em cada fase. 

 

4.1.1 EIA E LP nº 24234  

 

Os estudos de impacto ambiental apresentados no EIA (AMB, 2010), que se 

referem à implantação das intervenções entre o Morro do Boi e o Balneário Riviera, permitiu 

concluir que as obras são viáveis ambientalmente, desde que sejam implementados as 

medidas e os programas apresentados no estudo. As medidas propostas são preventivas, 

mitigadoras, reparadoras e compensatórias, para os impactos negativos, e 

potencializadoras, para os impactos positivos. Os programas propostos são de 

monitoramento e controle, atendendo ao solicitado no termo de referência que embasou os 

estudos. As medidas e programas devem ser implementados antes, durante e após as 

obras. 

As principais medidas e programas das obras de dragagem consistem em controlar 

os impactos da pluma de sedimentos e o lançamento de resíduos e efluentes durante as 

dragagens. Ademais, foram propostas medidas de monitoramento da engorda da praia e 

estudos de medidas complementares para aumentar a vida útil da obra. Os guias-corrente 

e headlands são as obras que despertaram maior preocupação devido, principalmente, aos 

impactos urbanos, paisagísticos e os sobre a morfologia e o transporte de sedimento nas 

praias. Nestes casos foram indicadas alternativas tecnológicas e medidas mitigadoras dos 

problemas ambientais detectados. Já as obras de urbanização e paisagismo, devem 

promover melhoria significativa da orla, contudo diversas medidas foram indicadas para 

torná-las compatíveis com a proteção de áreas ambientalmente sensíveis e protegidas por 

lei, tais como as dunas frontais, a vegetação de restinga e a fauna associada. Na praia 

central de Matinhos também foram sugeridas modificações das obras de urbanização, para 

minimizar os impactos negativos previstos e a melhorar a qualidade ambiental no longo 

prazo. 

Na TABELA 4.2 e na TABELA 4.3 são apresentadas as valorações dos impactos 

ambientais a partir da lista de impactos elencados no EIA (AMB, 2010), aplicando-se a 
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metodologia de valoração descrita no item 3.1. Entretanto, deve-se ressaltar que alguns 

impactos não foram diretamente considerados na valoração por estarem contemplados em 

outros, mais abrangentes. 

 

TABELA 4.2 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO - L.P. N° 
24234 

SUBTRECHO ENTRE O MORRO DO BOI ATÉ O BALNEÁRIO RIVIERA 

Fase 
Implantação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 

  

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

Redução na qualidade das águas por aumento da 
turbidez decorrente da dragagem 

-15 Moderado  

Redução na qualidade das águas por elementos 
metálicos e compostos orgânicos 

-10 Fraco  

Alteração da morfologia do fundo marinho pela 
dragagem 

-15 Moderado  

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 
 

Supressão da vegetação de restinga -18 Moderado  

Alteração da área de restinga -18 Moderado  

Degradação da vegetação nativa -18 Moderado  

Reposição florística das dunas frontais 30 Forte  

Alteração das fontes alimentares dos répteis, das aves 
e dos mamíferos marinhos decorrentes da modificação 
do fundo marinho pela dragagem 

-12 Fraco  

Alteração da capacidade de localização de presas dos 
répteis, das aves e dos mamíferos marinhos 
decorrentes do aumento da turbidez devido à dragagem 

-12 Fraco  

Impactos sobre o sistema auditivo e sobre a 
comunicação dos répteis, das aves e dos mamíferos 
devido à emissão de ruídos 

-12 Fraco  

Contaminação dos répteis, das aves e dos mamíferos a 
partir de liberação de derivados de petróleo em 
acidentes 

-7 Fraco  

Redução da densidade planctônica devido à liberação 
de efluentes tóxicos durante as dragagens 

-4 Fraco  
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Fase 
Implantação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 

  

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 

Redução da abundância planctônica devido ao 
aumento de turbidez 

-12 Fraco  

Contaminação de peixes por efluentes líquidos -6 Fraco  

Alteração da ictiofauna por aumento da turbidez, 
diminuição do oxigênio dissolvido e efeito físico da 
sucção durante as dragagens 

-12 Fraco  

Fuga ou aumento de estresse dos peixes por efeito 
sonoro 

-12 Fraco  

Defaunação nas áreas de engorda -12 Fraco  

Supressão das comunidades bênticas da área 
dragada 

-21 Moderado  

Alteração das associações bênticas pelas plumas de 
sedimento das dragagens e da engorda de praia 

-12 Fraco  

Aumento de turbidez da água nas proximidades das 
Ilhas de Itacolomis 

-12 Fraco  

M
e
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

 

Danos à saúde por poluentes atmosféricos e ruídos 
pelos caminhões e maquinaria 

-5 Fraco  

Prejuízos ao comercio e aos serviços pelo tráfego dos 
caminhões e operação da maquinaria 

-15 Moderado  

Benefícios a proprietários, imobiliárias, construtoras e 
Prefeitura Municipal por aumento de preço dos imóveis 

33 Forte  

Riscos de acidentes na área das obras por 
movimentação de caminhões, maquinaria e materiais 

-7 Fraco  
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Fase 
Implantação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 

  

M
e
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

 

Piora das condições de circulação, danos às vias e 
aumento do risco de acidentes na PR-508 e na área 
urbana 

-15 Moderado  

Perda de atratividade turística e limitações de uso da 
orla devido à realização das obras 

-15 Moderado  

Interferência com a atividade pesqueira -5 Fraco  

Total (-) -13 Fraco  

  
Total (+) 32 Forte  

Fonte: Os autores (2020) 

 

TABELA 4.3 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PARA A FASE DE OPERAÇÃO - L.P. N° 24234 

 SUBTRECHO ENTRE O MORRO DO BOI ATÉ O BALNEÁRIO RIVIERA 

Fase 
Operação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 

  

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

Modificação da hidrodinâmica nas áreas de dragagem -12 Fraco  

Modificação da dinâmica e do transporte de sedimentos 
nas áreas de dragagem 

-12 Fraco  

Mudança morfologia da praia e da forma e local de 
arrebentação das ondas 

-21 Moderado  

Erosão costeira a jusante das obras semi-rígidas por 
interceptação parcial de deriva litorânea 

-33 Forte  

Modificação da morfologia do arco praial -33 Forte  

Aumento da faixa de areia da praia emersa 30 Forte  

Aumentos da disponibilidade de areia para formação de 
novas dunas frontais 

30 Forte  

Diminuição dos problemas de erosão costeira 30 Forte  

Aumento da disponibilidade de areia no sistema praial 
a jusante das obras 

27 Moderado  

Retenção de areia da alimentação 27 Moderado  
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Fase 
Operação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 

  

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

Diminuição da contaminação da areia da praia 18 Moderado  

Diminuição das enchentes 21 Moderado  

Diminuição da poluição das águas costeiras pela 
implantação dos guias-corrente 

21 Moderado  

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 
 

Pisoteio da vegetação de restinga -4 Fraco  

Criação de novos habitats para expansão da vegetação 
de restinga 

21 Moderado  

Incremento de habitats para a fauna a partir da engorda 
da praia 

18 Moderado  

Incremento de habitats artificiais para a fauna a partir 
do paisagismo 

21 Moderado  

Alterações na estrutura da ictiofauna através de 
mudanças bióticas e abióticas 

-12 Fraco  

Alteração da ictiofauna pelos novos substratos criados 
pelos enrocamentos 

18 Moderado  

Aumento da diversidade de peixes pelos novos 
substratos criados pelos enrocamentos 

18 Moderado  

Interrupção parcial do transporte de larvas e 
organismos pela deriva litorânea 

-12 Fraco  

Perda de habitat de praia por erosão -6 Fraco  

Mudança na composição faunística -12 Fraco  

Defaunação nas áreas de estrutura rígida -12 Fraco  

Recuperação de habitats de praia 21 Moderado  

Alteração das características ambientais do Parque 
Municipal de Praia Grande 

-18 Moderado  

M
e
io

 

S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

 

Benefícios a proprietários, imobiliárias, construtoras e 
Prefeitura Municipal por aumento de preço dos imóveis 

30 Forte  

Diminuição do desemprego e da pobreza devido ao 
impulso a novos investimentos e ao fortalecimento das 
atividades 

30 Forte  

Impulso a novos investimentos e fortalecimento das 
atividades devido à maior atratividade turística 

30 Forte  
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Fase 
Operação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 

  

M
e
io

 S
o

c
io

e
c

o
n

ô
m

ic
o

 

Melhora da qualidade urbana e paisagística na área 
agenciada 

30 Forte  

Redução de atratividade turística por perda de visão 
contínua da paisagem da praia e empecilhos à 
circulação de pedestres 

-27 Moderado  

Aumento de atratividade turística por engorda das 
praias e paisagismo da beira-mar 

30 Forte  

Melhorias para a navegação de embarcações no rio 
Matinhos 

21 Moderado  

Aumento da área útil da praia para fins de embarque e 
desembarque de pescado em frente ao Mercado 
Municipal do Peixe 

18 Moderado  

Melhora da renda dos pescadores profissionais por 
aumento de demanda local de pesca e, 
eventualmente, do preço 

4 Fraco  

Total (-) -16 Moderado  

 
Total (+) 23 Moderado  

Fonte: Os autores (2020) 

 

Através da aplicação da metodologia utilizada para a valoração dos impactos 

ambientais apresentados no EIA/RIMA (2010), pode-se concluir pela viabilidade 

ambiental do empreendimento a partir dos graus de impactos identificados. Na fase de 

implantação, a média dos graus de impactos dos impactos negativos resultou como 

“Fraco”. Isto se deve principalmente ao fato de que as intervenções realizadas durante a 

fase de implantação possuem impactos de temporalidade imediada e com possibilidade de 

serem reversíveis em sua grande maioria. A média dos graus dos impactos positivos, ainda 

na fase de implantação, resultou como “Forte”, atestando, principalmente, a viabilidade 

socioeconômica do engordamento da faixa de areia. 

Para a fase de operação, tanto a média dos graus de impactos negativos quanto 

dos positivos resultaram em “Moderado”. A partir deste resultado pode-se extrair que existe 

um equilíbrio entre prós e contras para a operação do empreendimento, desde que sejam 

adotadas as medidas e programas recomendados. 
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4.1.2 RAP e LPA – LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO 

 

Os estudos ambientais consolidados no RAP – Relatório Ambiental Preliminar, 

realizados pela Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (FUPEF, 2020), se referem à 

implantação do empreendimento no subtrecho entre os Balneários Riviera e Saint Etienne 

e, igualmente, permitem concluir que as obras são viáveis ambientalmente, desde que 

sejam implementados as medidas e os programas apresentados no estudo.  

De forma resumida, os impactos identificados sobre o meio biótico no estudo do 

RAP, para subsidiar a Licença Prévia de Ampliação, são, majoritariamente, reflexos das 

atividades de dragagem, a qual poderá representar perturbações à fauna local (terrestre e 

aquática) e interferências temporárias nos habitats dos répteis, aves e dos mamíferos 

marinhos, devido à modificação no fundo marinho e ao aumento de turbidez das águas de 

forma temporária. Outros impactos com interferência sobre o meio biótico como, por 

exemplo, na flora, são identificados tanto para a fase de implantação quanto para a fase de 

operação. Entretanto, vale ressaltar que a quantidade necessária de supressão de 

vegetação nativa, para o empreendimento como um todo, totaliza apenas 1,5 hectares. 

O impacto sobe o meio socioeconômico, que demandam o tratamento dos seus 

efeitos adversos, referem-se às intervenções durante a implantação do empreendimento, 

uma vez que após o término destas, praticamente a totalidade dos impactos identificados 

e caracterizados geram benefícios diretos à população local e usuária, em termos da 

geração de empregos, do crescimento da renda social, das receitas municipais, do conforto 

e da segurança para a vida urbana e para as práticas do turismo e do lazer. Porém, é 

preciso registrar que, já durante a fase de impantação, constata-se grande expectativa 

social e anseio geral, conforme revelado pela pesquisa de percepção, pela realização deste 

empreendimento em razão dos benefícios, apresentados como incontestáveis pela 

população local e por proprietários de imóveis de uso ocasional, tanto em Matinhos como 

em sua vizinhança.  

Os principais efeitos adversos sobre a população se relacionam, primeiramente, à 

perda momentânea da atratividade do turismo em razão das intervenções na orla de 

Matinhos e em seu entorno. Com o término da implantação do empreendimento e o início 

de sua operação, são vislumbrados inúmeros efeitos positivos, representados pela ampla 

melhoria das estruturas urbanas, especialmente o aumento da eficiência dos canais de 

macrodrenagem urbana e dos sistemas de microdrenagem, da engorda das praias e no 
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paisagismo da orla marítima. Tais ganhos estruturais proporcionam o aumento da 

atratividade do turismo e das atividades de lazer, bem como da qualidade de vida dos 

moradores locais e usuários ocasionais. Em termos econômicos, a operação do 

empreendimento determinará benefícios econômico-financeiros diretos aos proprietários de 

imóveis, aos mercados imobiliário e da construção civil local e regional, à receita pública 

municipal e às demandas por bens e serviços locais com o crescimento do emprego e da 

renda.  

Na TABELA 4.4 e na TABELA 4.5 são apresentadas as valorações dos impactos 

ambientais a partir da lista de impactos elencados no RAP (FUPEF, 2020).  

 

TABELA 4.4 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PARA A FASE DE IMPLANTAÇÃO - RAP 

 SUBTRECHO ENTRE O BALNEÁRIO RIVIERA ATÉ O BALNEÁRIO SAINT ETIENNE 

Fase 
Implantação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação 
 

 

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

Alteração da qualidade das águas, hidrodinâmica e 
morfologia do fundo marinho nas áreas de dragagem 

-24 Moderado  

Descaracterização da paisagem e da morfologia do 
arco praial 

-12 Fraco  

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

-8 Fraco  

Aumento dos níveis de ruídos -8 Fraco  

Interferência em área com ocorrência de nascentes -27 Moderado  

Conflitos de uso do solo e entorno -22 Moderado  

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 

Supressão de vegetação nativa -18 Moderado  

Alteração da área de restinga herbácea nos locais de 
fixação das estruturas 

-21 Moderado  

Reposição florística das dunas frontais 27 Moderado  

Perda de hábitat para espécies incomuns, endêmicas 
ou ameaçadas que habitam a restinga e a várzea do 
canal Saint Etienne 

-24 Moderado  

Perturbação de elementos de fauna em seus territórios 
estabelecidos na ADA, em especial em locais de 
nidificação 

-10 Fraco  

Interferências nos hábitos alimentares dos répteis, das 
aves e dos mamíferos marinhos decorrentes da 
modificação do fundo marinho e aumento da turbidez 
devido à dragagem 

-12 Fraco  
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M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 
Perturbação sobre o sistema auditivo e sobre a 
comunicação dos répteis, aves e mamíferos devido à 
emissão de ruídos 

-12 Fraco  

Contaminação dos répteis, aves e mamíferos a partir 
de liberação de derivados de petróleo em acidentes 

-9 Fraco  

Redução da densidade e abundância planctônica 
devido às atividades de dragagens 

-5 Fraco  

Morte de fauna bentônica por soterramento na zona 
entremarés e defaunação nas áreas de engorda 

-10 Fraco  

Alteração da ictiofauna por aumento da turbidez, 
diminuição do oxigênio dissolvido e efeito físico da 
sucção durante as dragagens e contaminação poe 
efluentes líquidos 

-12 Fraco  

Aumento da turbidez e da sedimentação na área de 
extração, na área de engorda e no entorno, com o 
consequente impacto na biota 

-12 Fraco  

Interferência em áreas legalmente protegidas -18 Moderado  

Alterações do ambiente de várzea existente ao longo 
do canal Saint Etienne, relevante para anfíbios, aves, 
pequenos mamíferos e peixes de água doce 

-27 Moderado  

Defaunação nas áreas de estrutura semiflexíveis -18 Moderado  

M
e
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Aumento da emissão de ruídos, material particulado, 
gases e fluídos em áreas urbanizadas próximas de 
locais de operação de veículos e máquinas ou outras 
intervenções 

-24 Moderado  

Redução da demanda por bens e serviços em 
estabelecimentos comerciais localizados no entorno 
dos locais de operação de veículos e máquinas 

-10 Fraco  

Geração de benefícios a proprietários de imóveis, 
imobiliárias, construtoras e à receita pública municipal 
decorrentes da valorização imobiliária 

27 Moderado  

Riscos de acidentes na área das obras pelo tráfego de 
veículos, operação de máquinas e movimentação de 
materiais 

-6 Fraco  

Perda de atratividade turística e limitações de uso da 
orla durante a realização das obras 

-15 Moderado  

Interferência na atividade pesqueira durante a 
realização das obras 

-14 Fraco  

Interferência na prática do surf durante a realização 
das obras  

-10 Fraco  

Riscos de acidentes no tráfego marítimo decorrentes 
das intervenções nas áreas de extração de 
sedimentos 

-6 Fraco  
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M
e
io

 

S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Alteração da paisagem tombada -36 Forte  

Risco de danos ao patrimônio arqueológico e imaterial -9 Fraco  

Geração de informação à comunidade sobre o 
patrimônio cultural 

36 Forte  

  

  

Total (-) -15 Moderado  

Total (+) 30 Forte  

Fonte: FUPEF (2020) 

 

TABELA 4.5 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PARA A FASE DE OPERAÇÃO - RAP 

 SUBTRECHO ENTRE O BALNEÁRIO RIVIERA ATÉ O BALNEÁRIO SAINT ETIENNE 

Fase 
Operação 

Impacto ambiental 
Grau de 
Impacto 

 Avaliação  

 

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

Alteração da qualidade das águas, hidrodinâmica e 
morfologia do fundo marinho nas áreas de dragagem 

-27 Moderado  

Mudanças na morfologia do arco praial, forma e local 
de arrebentação das ondas 

-24 Moderado  

Redução de processos erosivos na ADA do 
empreendimento 

33 Forte  

Indução de processos erosivos à jusante do 
empreendimento 

-26 Moderado  

Melhora do sistema de drenagem do município 20 Moderado  

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 

Pisoteio da vegetação de restinga existente ao longo 
da orla 

-12 Fraco  

Alteração da vegetação nativa existente às margens 
do canal Saint Etienne  

-12 Fraco  

Criação de novos habitats para expansão da 
vegetação de restinga 

18 Moderado  

Incremento de hábitats para a fauna a partir da 
engorda da praia 

18 Moderado  

Incremento de hábitats artificiais para a fauna a partir 
do paisagismo com espécies nativas da região 

15 Moderado  

Alterações da estrutura da ictiofauna através de 
mudanças bióticas e abióticas 

-14 Fraco  

Alteração da diversidade de peixes pelos novos 
substratos criados pelos enrocamentos 

14 Fraco  

Interrupção parcial no transporte de larvas e 
organismos pela deriva litorânea 

-18 Moderado  
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M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 
Perda de hábitat de praia por erosão à jusante do 
empreendimento 

-12 Fraco  

Perda de hábitat de restinga herbácea, herbáceo-
arbustiva e arbustivo-arbórea para a fauna local 

-12 Fraco  

Mudança na composição faunística com decréscimo 
de espécies de menor plasticidade ambiental e 
incremento de espécies generalistas 

-18 Moderado  

Mudanças na morfodinâmica praial com diversos 
efeitos nas estruturas das comunidades bênticas de 
invertebrados e na conectividade ecológica 

-14 Fraco  

Recuperação dos hábitats de praia 24 Moderado  

Alteração das características ambientais do Parque 
Municipal de Praia Grande 

-21 Moderado  

M
e
io

 S
o

c
io

e
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Geração de benefícios a proprietários de imóveis, 
imobiliárias, construtoras e à receita pública municipal 
decorrentes da valorização imobiliária 

39 Forte  

Crescimento da demanda por bens e serviços locais 36 Forte  

Diminuição do desemprego e da pobreza devido ao 
impulso a novos investimentos e ao fortalecimento das 
atividades 

39 Forte  

Impulso a novos investimentos e fortalecimento das 
atividades devido à maior atratividade turística 

42 Forte  

Melhora da qualidade urbana e paisagística na área 
sob intervenção 

30 Forte  

Melhora da renda dos pescadores profissionais pelo 
crescimento da demanda local por produtos da pesca 

39 Forte  

  Total (-) -18 Moderado  

  Total (+) 28 Forte  

Fonte: FUPEF (2020) 

 

A análise e valoração dos impactos identificados para o trecho de ampliação da 

engorda de Matinhos, entre o Balneário Rivieira e o Balneário Saint Etienne, conta com 

resultados da média dos graus de impactos positivos como “Forte” e dos negativos como 

“Moderado”, nas fases de implantação e de operação, haja vista a grande dinamização 

econômica que será beneficiada com o empreendimento, bem como a população local de 

forma geral. Este resultado, igualmente, nos permite concluir sobre a viabilidade 

ambiental da implantação e operação deste subtrecho do empreendimento. 
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4.2 PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

Os Programas Ambientais se configuram como ações de controle que deverão ser 

adotadas a fim de monitorar os impactos negativos e positivos nos meios físico, biótico e 

socioeconômico, provenientes das atividades de implantação de um determinado 

empreendimento.  

No EIA (2010) foram propostos 20 programas ambientais, abrangendo todas as 

medidas de controle e monitoramento para os impactos identificados, conforme listado: 

 

• Programa de gestão de resíduos da Construção Civil (PGRCC); 

• Programa de Gerenciamento de Efluentes (PGE); 

• Programa de Monitoramento do Volume Praial (PMVP); 

• Progama de Monitoramento de Turbidez da Pluma de Sedimentos da 

Dragagem (PMP); 

• Programa de Monitoramento dos impactos da dragagem na ictiofauna, 

plâncton e bentos (PMFA); 

• Programa de Gerenciamento de Riscos e Acidentes na Construção 

(PGRAC); 

• Programa de Reposição das Perdas de Areia (PRPA); 

• Programa de Monitoramento dos Impactos da Engorda na Fauna de Praias 

(PMP); 

• Programa de Gestão de Dunas Frontais (PGDF); 

• Programa de Qualificação Turística e Desenvolvimento de Matinhos 

(PQTD); 

• Programa Habitacional e de Prevenção de Ocupações Irregulares (PHPOI); 

• Programa de Comunicação Social (PCS); 

• Programa de Capacitação Profissional (PCP); 

• Programa de Assistência Social (PAS); 

• Programa de Mitigação dos Impactos nas Vias de Circulação e Adjacências 

(PMIVCA); 

• Programa de Saúde e Segurança do Trabalho nas obras (PSST); 

• Programa de Monitoramento Histórico, Cultural e Arqueológico (PMHCA); 
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• Programa de Salvaguarda do Material Arqueológico (PSMA); 

• Programas de Educação Patrimonial e Divulgação (PEPD); 

• Programas de Musealização e Cultura. 

 

Entretanto, na análise para ampliação das intervenções, o RAP (2020) considerou 

alguns ajustes nos programas inicialmente indicados. Alguns programas foram 

considerados como subprogramas, outros foram unificados em um único programa. 

Assim, a relação geral dos Programas Ambientais recomendados para o Projeto de 

Revitalização Urbanística da Orla de Matinhos no Relatório Ambiental Preliminar conta com 

23 itens, dentre eles programas e subprogramas, sendo listados a seguir: 

 

• Programa de Gestão Ambiental da Obra (PGA) 

o Subprograma de Gestão de Resíduos da Construção Civil (SPGRC) 

o Subprograma de Gerenciamento de Efluentes (SPGE) 

o Subprograma de Mitigação dos Impactos nas Vias de Circulação e 

Adjacências (SMIVCA) 

o Subprograma de Saúde e Segurança do Trabalho nas Obras (SPSST) 

• Programa de Monitoramento do Volume Praial (PMVP) 

o Subprograma de Gestão e Dunas Frontais (SPGDF) 

o Subprograma de Modelagem da Dinâmica Costeira (SPDC) 

• Programa de Monitoramento da Turbidez e da Pluma de Sedimentos da Dragagem 

(PMP) 

• Programa de Monitoramento de Fauna (PMF) 

o Subprogramas de Monitoramento de Aves (SMA) 

o Subprograma de Monitoramento de Anfíbios (SMA) 

o Subprograma de Monitoramento de Répteis (SMR)  

o Subprograma de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos (SMM) 

o Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna 

o Subprograma de Monitoramentos de Fitoplâncton 

o Subprograma de Monitoramento de Bentos (SMIPB) 

o Subprograma de Monitoramento da Fauna de Praias (SMFP) 
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• Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) e Plano de Ação de 

Emergência (PAE) 

• Programa de Indenização e Desapropriação Fundiária (PIDF) 

• Programa de Comunicação Social (PCS) 

• Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) 

• Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

A correta execução destes Programas de monitoramento e controle irão, 

minimamente, garantir que a execução do empreendimento seja realizada de forma 

adequada. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O presente Parecer Técnico foi elaborado em vistas ao atendimento da solicitação 

do Ofício 340/2020-SEDEST, o qual solicitou a análise relativa aos projetos de engenharia 

e estudos ambientais do empreendimento denominado Revitalização da Orla de Matinhos. 

De forma sintética, as intervenções de engenharia costeira propostas contemplam 

a implantação de estruturas semi-rígidas (headlands, espigões e guias de corrente) e a 

dragagem de material de jazidas de areia da plataforma oceânica, com seu transporte e 

disposição na faixa de praias do município de Matinhos-PR. 

Ainda, na orla são previstas ações urbanísticas de melhoria de pavimentação e 

calçadas da Av. Atlântica, bem como a construção de mobiliário urbano adequado ao 

conforto e à segurança dos usários. 

Relativo às questões de drenagem, o projeto contempla a implantação de rede de 

microdrenagem, através de canaletas superficiais de concreto com tampas móveis e, com 

estruturas de maior porte que garantem o extravasamento das águas pluviais através de 

melhorias na desembocadura do rio Matinhos e canal da Av. Paraná, além da implantação 

de uma nova estrutura de macrodrenagem, denominado canal Sain Etienne, posicionado 

no balneário de mesmo nome. 

 

5.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

5.1.1 Engordamento de praia 

• Existe a disponibilidade qualitativa e quantitativa de areias nas jazidas 

indicadas no projeto; 

• As técnicas e equipamentos indicados para as operações de dragagem 

do material nas jazidas e de sua disposição na faixa de praia é adequada. 

 

5.1.2 Estruturas semi-rígidas 

• Os headlands, guias de corrente e espigões propostos são estruturas 

recomendadas para o controle da deriva litorânea e dos processos de 

erosão da faixa de praias, já empregadas em inúmeros locais com 

sucesso, tanto no Brasil como em outros países; 
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• A concepção destas estruturas, através de bolsas geotexteis 

preenchidas com areia, além de enrocamento de proteção e 

revestimento final com tetrápodes de concreto, igualmente, são 

recomendadas e de eficiência comprovada. 

 

5.1.3 Proteção Costeira 

• As estruturas de proteção da faixa de calçadas da Avenida Atlântica 

(beira-mar) são previstas através da configuração e revestimento dos 

taludes, com alturas variáveis, através de bolsas geotexteis preenchidas 

com areia, sotopostas umas às outras, de forma a compor um paramento 

com inclinação adequada à sua autossustentação. Estas estruturas não 

são dimensionadas para resistir à energia de arrebentação de ondas e 

sim, para a estabilização do desnível do terrapleno existente entre as 

calçadas e a faixa de areia. 

 

5.1.4 Macrodrenagem e Microdrenagem 

• Os estudos de hidrologia e de dimensionamento hidráulico de 

engenharia são adequados e, consequentemente, a implantação das 

estruturas propostas deverá resolver os problemas de escoamento de 

águas superficiais de eventos previsíveis. É importante destacar que, no 

caso de ressacas extremas que possam coincidir com eventos 

pluviométricos de grande intensidade, poderá ocorrer o represamento do 

escoamento das estruturas de macrodrenagem e, consequentemente, 

inevitáveis enchentes de pequena duração. 

 

5.1.5 Revitalização Urbanística 

• O projeto de urbanização contempla diversas intervenções que visam 

melhorar a mobilidade e a acessibilidade das pessoas na contemplação 

e uso das praias. Igualmente é proposta a implantação de mobiliário e 

edificações, além de um sistema de iluminação e arborização para 

melhorar a segurança e o conforto dos usuários. O projeto deve 

considerar as recomendações do CEPHA e encontra-se em revisão pelo 

IAT. 
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5.2 RESUMO DA AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

5.2.1  Impactos ambientais sobre o meio físico 

 

Com relação aos impactos no meio físico, analisando as técnicas a serem aplicadas 

na recuperação da orla marítima de Matinhos, os impactos negativos deverão ocorrer 

durante a fase de implantação do empreendimento.  

Entre estes destaca-se a alteração da qualidade das águas, da hidrodinâmica e da 

morfologia do fundo marinho nas áreas de dragagem. Espera-se que, durante as atividades 

de dragagem, deverá ocorrer a formação de uma pluma de sedimentos em suspensão, a 

qual poderá causar um decréscimo significativo da transparência da água e diminuição nos 

teores de oxigênio dissolvido, porém de duração imediata e de baixa magnitude, uma vez 

que, por tratar-se de uma região costeira, há grande capacidade de diluição nas águas 

afetadas. 

Durante a deposição do material dragado na faixa de engorda da praia, poderá 

ocorrer a perturbação direta sobre as dunas frontais e à própria morfologia natural da praia, 

em função da necessidade de operação de equipamentos mecanizados. Assim, sugere-se 

a minimização do uso de equipamentos mecanizados em regiões de vegetação de restinga 

e dunas frontais pelo empreendedor executor, além da implantação de áreas de apoio fora 

da faixa de areia, de modo a reduzir a descaracterização. Lembrando que todas as áreas 

degradadas pelas atividades de implantação devem ser alvo de recuperação. 

Outro impacto considerado é a alteração da qualidade do ar, em decorrência da 

emissão de gases poluentes e de material particulado, além do aumento dos níveis de 

ruídos, os quais são relacionados ao maquinário movido por combustão de diesel, que será 

utilizado nas atividades de obras civis e de terraplenagem previstas no projeto.  

Quando comparado o projeto atual com o que foi objeto do EIA (AMB, 2010) 

constatou-se que uma das alterações se refere a implantação do canal de Saint Etienne 

onde será necessário a interferência em área com ocorrência de nascentes. A mitigação 

desse impacto poderá ser realizada com um processo de transposição de nascente e a 

incorporação do curso d’água ao canal. 

Considerando a previsão da implantação de estruturas transversais, guias-

correntes e headlands pode-se prever que, na fase de operação, ocorrerá alteração das 

forças de arraste nas ondas, alterando a refração e a difração das ondas, o que modificará 
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o local de arrebentação das mesmas e proporcionará a mudança na morfologia do arco 

praial, neste caso, de forma favorável à recuperação da faixa de praia. 

Espere-se com as intervenções apresentadas no projeto que ocorra, também, a 

redução dos processos erosivos que já foram apontados no EIA (AMB, 2010). Este impacto 

é considerado positivo e sua eficiência no controle da erosão costeira poderá ser avaliado 

através do monitoramento da dinâmica costeira após a conclusão das obras, programa que 

também servirá como medida de controle para a possível indução de processos erosivos a 

jusante do empreendimento. 

Diante do exposto, é imperativo que todas as atividades previstas no projeto de 

recuperação da orla marítima de Matinhos sejam acompanhadas da execução de um 

Programa de Gestão Ambiental, para que seja possível mitigar e controlar os impactos 

negativos previstos. 

 

5.2.2 Impactos ambientais sobre o meio biótico 

 

No meio biótico os principais impactos estão relacionados com as interferências na 

dinâmica das espécies, nos meios aquático e terrestre. Os impactos negativos são em sua 

maioria relacionados com a fase de instalação do empreendimento. Já os impactos 

positivos, em sua maioria, são esperados para a fase de operação, com o restabelecimento 

das condições ambientais adequadas às diversas espécies. É previsto que algumas 

alterações no meio físico serão irreversíveis e, portanto, é esperado que haja um período 

de adaptação dos diversos grupos faunísticos.  

De maneira resumida, as dragagens para a engorda da orla causarão impactos 

temporários na comunidade biótica, devido ao aumento de turbidez da água, da geração 

de pluma de sedimentação e da geração de ruídos. Estes impactos afetarão diversos 

grupos faunísticos dentre os quais podemos destacar a fauna bentônica, a comunidade 

planctônica, os peixes, as tartarugas marinhas, as aves e os mamíferos aquáticos. Além 

disso, a deposição da areia na faixa de engorda causará soterramento de invertebrados 

que lá se encontrem atualmente. Entretanto, é esperado que a nova faixa de areia, que 

será criada com a engorda, propicie a criação de novos habitats e que esses poderão ser 

colonizados tanto por espécies vegetais (vegetação de restinga) quanto animais.  

Com relação à instalação dos guias-corrente, além das interferências na orla que 

gerarão temporariamente a perturbação da fauna local, destaca-se a alteração em área de 
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preservação permanente onde se pretende implantar o canal de Saint Etienne. Com a 

construção do canal, o ambiente de várzea atualmente existente será alterado e perderá 

parte de suas funções ambientais para a fauna. Tais alterações implicarão em prejuízos 

para anfíbios, aves, pequenos mamíferos e peixes de água doce.  

Assim, diante da riqueza da biodiversidade existente na região de implantação do 

empreendimento e, da complexidade dos serviços ecossistêmicos que sofrerão os 

impactos previstos, sugere-se que durante as obras sejam realizadas medidas de mitigação 

e de controle. A eficácia destas medidas será acompanhada através de programas de 

monitoramento, os quais deverão abranger os diferentes grupos faunísticos afetados.  

Os novos conhecimentos sobre a biodiversidade da região e as novas tecnologias, 

que serão empregadas nos programas de monitoramento, contribuem para ações mais 

assertivas na tomada de decisões, visando minimizar e controlar os impactos na biota local 

e, desta forma, compatibilizar o atendimento das expectativas da sociedade com a 

preservação ambiental.  

De forma resumida, os impactos sobre o meio biótico são, majoritariamente, 

reflexos das atividades de dragagem e da deposição de areia, as quais poderão representar 

perturbações à fauna local (terrestre e aquática) e interferência temporária nos habitats dos 

répteis, aves e dos mamíferos marinhos, devido à modificação no fundo marinho e ao 

aumento de turbidez das águas de forma temporária. Outros impactos com interferência 

sobre o meio biótico como, por exemplo, na flora, são identificados tanto para a fase de 

implantação quanto para a fase de operação. Entretanto, vale ressaltar que a quantidade 

de supressão de vegetação nativa totaliza apenas 1,5 hectares, representando menos de 

5% da área afetada pelo empreendimento. 

 

5.2.3 Impactos ambientais sobre o meio socioeconômico 

 

Com relação ao meio socioeconômico, os impactos negativos referem-se às 

intervenções durante a implantação do empreendimento, pois, após o término destas, 

praticamente a totalidade dos impactos geram benefícios diretos à população local e 

usuária, em termos de crescimento da renda social, das receitas municipais, do conforto e 

da segurança para a vida urbana e para as práticas do turismo e do lazer. Porém, é preciso 

registrar que, já durante a fase de impantação, há grande expectativa social e o anseio 

geral da população pela realização deste empreendimento, destacando-se os 
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incontestáveis benefícios apresentados para a população local e para os proprietários de 

imóveis de uso ocasional, tanto em Matinhos como em sua vizinhança.  

Os principais efeitos adversos sobre a população se relacionam, primeiramente, à 

perda momentânea e temporária da atratividade do turismo em razão das intervenções na 

orla de Matinhos e em seu entorno. A operação de veículos de transporte de carga e de 

máquinas pesadas nas áreas a serem diretamente afetadas e nas demais regiões da cidade 

de Matinhos e em seus acessos rodoviários, podem produzir perturbações à vizinhança 

pela emissão de ruídos e de material particulado, pelos riscos de acidentes pessoais, de 

trânsito e pela possibilidade de danos físicos às edificações. 

Além destas alterações, considera-se o risco de redução do comércio de bens e 

serviços em estabelecimentos próximos às areas sob intervenção e obras, em razão de 

eventuais bloqueios de acesso ou outras inteferências locais. As demandas por mão de 

obra, decorrentes de intervenções que podem durar até 3 anos, suscitam expectativas 

diversas na população local e regional, com possilidade de crescimento populacional pelo 

aumento de trabalhadores e suas famílias com risco de incremento da ocupação de terras 

de forma irregular. 

Ainda, em relação aos impactos socioeconômicos adversos e passíveis de 

ocorrência na fase de implantação do emprendimento, os quais tendem a se interromper 

com o fim da implantação, consideram-se: os riscos de acidentes no tráfego marítimo de 

embarcações, das interferências na prática do surf e da pesca extrativista realizada na 

costa. Porém, deve-se ressaltar que a duração destes impactos negativos é temporária, 

apenas durante o período de execução das obras e a probabilidade de ocorrência é baixa, 

resultando em graus destes impactos como fracos. 

Além dos efeitos descritos anteriormente, com possibilidade de ocorrência na fase 

de instalação, é possível considerar a possibilidade de ocorrência de impactos positivos, 

mesmo antes do início da operação, relacionados à grande expectativa social que repousa 

sobre a melhoria das estruturas para o turismo nas praias paranaenses. A principal 

alteração, nesse sentido, é a reversão da desvalorização imobiliária crescente nos últimos 

anos, causada pela redução da faixa de areia nas praias e consequente diminuição da 

atratividade turística. 

Com o término da implantação do empreendimento e o início de sua operação são 

vislumbrados efeitos positivos, representados pela melhoria das estruturas urbanas, 

especialmente o aumento da eficiência dos canais de macrodrenagem urbana e dos 
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sistemas de microdrenagem, da engorda das praias e melhorias nas estruturas urbanas e 

no paisagismo da orla marítima. Tais ganhos estruturais proporcionam o aumento da 

atratividade do turismo e das atividades de lazer, bem como da qualidade de vida dos 

moradores locais e usuários ocasionais. Em termos econômicos, a operação do 

empreendimento determinará benefícios econômico-financeiros diretos aos proprietários de 

imóveis, aos mercados imobiliário e da construção civil local e regional, à receita pública 

municipal e às demandas por bens e serviços locais com o crescimento do emprego e da 

renda.  

Com relação aos impactos previstos pelo EIA, elaborado no ano de 2010 (AMB, 

2010), faz-se necessário apontar o desenvolvimento social, econômico e de infraestrutura 

que se vislumbrou ao longo dos 10 anos, entre a elaboração do estudo e o presente 

momento. Dessa forma, durante a recente elaboração do RAP (FUPEF, 2020) foi levada 

em consideração a opinião da população em relação às suas expectativas e receios. Tal 

medida permitiu se obter um panorama das demandas sociais na área afetada, de modo a 

tornar o licenciamento e posterior gestão socioambiental mais aderente às necessidades 

da população. 

Ressalta-se que a implantação de programas socioambientais concomintantes à 

implantação, desenvolvimento e manutenção do empreendimento se fazem essenciais 

para a potencialização dos impactos de natureza positiva e a minimização daqueles de 

natureza negativa, elencados como passíveis de ocorrência. 

No caso de as obras não serem implantadas, pode se prever o agravamento do 

problema erosivo ao longo da orla, com a perda da parte emersa da praia e a deterioração 

da infraestrutura urbana e paisagística. Quanto às atividades sociais e econômicas 

associadas, estas são as que mais sofrerão perdas no caso da não implantação das obras 

de recuperação da orla do Município de Matinhos. 

Por fim, é possível concluir que o Projeto de Engenharia (AQUAMODELO, 2020) é 

adequado para a solução dos problemas de erosão e de drenagem do local, pois se 

fundamenta em práticas de engenharia consagradas, atendendo às metodologias de 

dimensionamento apropriadas e aplicáveis na solução de casos de erosão costeira 

similares.  

Quanto aos estudos ambientais apresentados através do EIA (AMB, 2010) e do 

RAP (FUPEF, 2020), estes abordam de maneira integral os impactos, medidas e programas 

para que as intervenções ocorram de forma a atender ao desenvolvimento sustentável da 
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região, em respeito às legislações pertinentes ao tema, atestando a viabilidade ambiental 

do empreendimento. 

Conforme consta do item 1 – Equipe Técnica, o enfoque multidisciplinar do presente 

Parecer Técnico contou com a participação de profissionais de diversas modalidades 

regulamentadas no Sistema CONFEA/CREA, sendo indicadas as ARTs dos responsáveis 

técnicos e a nominação dos especialistas colaboradores de todas as áreas de 

conhecimento que o assunto exige. 
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