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APRESENTAÇÃO 

O presente Estudo de Impacto Ambiental da Pequena Central Hidrelétrica Boa Vista II 
objetiva apresentar o Projeto Básico e os aspctos realtivos ao meio ambiente para a 
repotencialização da respectiva PCH. 

O empreendimento aqui referenciado já está em operação desde 2002 tendo como 
empreendedor a IENER Energia LTDA, implantada no município de Turvo, estado do 
Paraná, com potência nominal de 8 MW, gerados através de duas turbinas. 

Em 2013 foi apresentado a esta autarquia o EIA da PCH Boa Vista II (vinculado ao 
protocolo nº 13.354.944-7) com o projeto de repotencialização do empreendimento, 
passando doe 8 MW para 12 MW de potência, sem a necessidade alteração 
significativa ao projeto existente, não ampliando os impactos socioambientais. 

Recentemente, com adequações ao Projeto Básico proposto, bem como a assimilação 
de novas tecnologias, foi possível aumentar a projeção da Usina para um cenário de 24 
MW, um ganho de energia significativo, em face às pequenas alterações sofridas. 

No Estudo hora proposto estamos apresentando todas as alterações ocorridas, sejam 
elas relativas ao Projeto Básico ou aos aspectos ambientais, cuja proposta desse 
aumento na repotencialização do empreendimento proporcionará um ganho de geração 
de 12 MW, em relação ao Projeto anterior, com a ampliação de 8 MW para futuros 24 
MW de potência, incrementando mais 16 MW, através de mais duas turbinas com 
potência nominal de 8 MW cada, cujas especificações poderão ser vistas no novo 
Projeto Básico anexado ao processo, bem como em seu memorial descritivo. 

Por fim observamos que o EIA/RIMA em apreço considerou todos os aspectos técnicos 
e legais de modo a contribuir para o bom andamento do processo de análise junto ao 
IAP, cujo teor após analisado e avaliado, mostrará um cenário amplamente favorável 
ao seu deferimento, em face da otimização do Projeto e, consequentemente, em 
relação ao ganho energético, extremamente significativo.  
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Nome e/ou razão social: IENER Energia LTDA 

CNPJ: 22.091.543/0001-02 

Inscrição Municipal: inexiste 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs): ART CREA/SC Nº 4831383-3; 
ART CREA/SC Nº 4825746-0; ART CREA/SC Nº 4824261-0; ART CREA/SC Nº 
4825824-9; ART CREA/SC Nº 4824028-0; ART CREA/SC Nº 4823802-1. 

 

Endereço completo: Rua Padre Anchieta, 2310 2º andar. Bigorrilho. CEP: 80730-000. 
Curitiba-PR 

Telefone/fax: (41) 3240-7400 / (41) 3240-7441 

Representante legal: Lourival dos Santos e Souza, CPF nº 184.543.726-87 
Endereço Residencial Rua Francisco Rocha, 1160 AP 31 Bairro Bigorrilho CEP 80730-
390 - Curitiba/PR. E-mail: lourival.souza@ibema.com.br. Fone: (41) 3240-7404, 
Fax: (41) 3240 7400. Celular: (41) 8874-5612. 

Profissional para contato Serge Birepinte. Faxinal da Boa Vista S/N. CEP: 85150-000 
– Turvo/PR. E-mail: serge.birepinte@ibema.com.br. Fone: (42) 3642-8090. Celular: 
8882-1381 

 

1.2. DADOS DA ÁREA, LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Nome do empreendimento: PCH Boa Vista II. 

Tipo de empreendimento: Geração de Energia Elétrica - Pequena Central Hidrelétrica 

Localização e área do empreendimento: Rio Marrecas divisa entre os municípios de 
Turvo e Prudentópolis. Aproximadamente 10 hectares de área. 

Corpo d’água e bacia hidrográfica: Rio Marrecas – Sub-bacia hidrográfica do Rio 
Marrecas / Bacia Hidrográfica do Alto Rio Ivaí. 

Número de matrícula do imóvel: Nº 19.691 (1º Ofício de Registro de Imóveis – 
Guarapuava). Livro 2 – Registro geral. 

SISLEG / Reserva Legal: Nº 1.112.348-2 Protocolo nº 7.754.208-6. 

Coordenadas geográficas: 24º55’23” S e 51º23’46” O. O quadrilátero compreendido 
entre os pares de coordenadas UTM de 7244000N/459000 e 7241000N/462000 (Fuso 
22 S) 

  

mailto:lourival.souza@ibema.com.br
tel:%2841%29%203240-7404
tel:%2841%29%203240%207400
tel:%2841%29%208874-5612
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1. APRESENTAÇÃO DO PROPONENTE 

A unidade da IBEMA – Companhia Brasileira de Papel no município de Turvo é uma 
fábrica operante desde 1973 no distrito de Faxinal da Boa Vista e cuja principal 
atividade é a produção de papel cartão, setor o qual a empresa é uma das referências 
nacionais do setor. Com uma capacidade instalada que sustenta até 108.000 
toneladas/ano, os produtos produzidos naquela unidade são papéis cartão de 
diferentes gramaturas e texturas destinadas a especialmente compor embalagens de 
variados produtos (vinhos, perfumaria, medicamentos, congelados entre outros). 

De forma a sustentar a ampliação e o crescimento da produção da fábrica bem como 
potencialmente atuar no então nascente livre mercado de energia, a cúpula diretiva da 
empresa em fins da década de 1990 projeta a possibilidade de não mais adquirir 
energia no mercado, e sim passar a produzi-la através de seus próprios meios e 
esforços garantindo energia a menor custo para fábrica e podendo, conforme a 
demanda, também gerar excedente e comercializá-lo, situação impossível pela 
ocorrência da PCH Boa Vista I com a casa de máquinas situada onde hoje se encontra 
a Fábrica.  

Respeitando as condições de produção fabril projetadas pela diretoria do IBEMA desde 
o início, os projetistas originais conceberam o arranjo do empreendimento hidrelétrico 
de forma a compatibilizar sua potencial alteração (repotenciação) em prol também em 
repercutir em alterações de pequena monta em duas fases específicas – momentos em 
que se efetivariam as ampliações de potência e produtividade energética. 

Desta forma em 2002 entra em operação a PCH Boa Vista II - o terceiro 
empreendimento hidrelétrico da IBEMA. A PCH aproveitou as estruturas existentes da 
fábrica (canal construído para a PCH Boa Vista I), bem como o gradiente hidráulico de 
mais de 200 m no canyon que demarca a interface entre o 2º e o 3º planalto 
paranaense para, além de consistir aproveitamento de forma ótima, gerar maior parte 
da eletricidade destinada a sustentar as máquinas de papel na Fábrica da IBEMA em 
Faxinal da Boa Vista - que já eram sustentadas parcialmente pela (ainda existente) 
PCH Januário de Nápoli (também denominada PCH Cachoeira e situada no rio 
Cachoeira a pouco mais de 2 km da PCH Boa Vista II) desde fins da década de 1970.  

Durante os anos 2000 a IBEMA tratou de regularizar a potência instalada junto a 
ANEEL, bem como garantir que se pudesse comercializar a energia excedente 
produzida. A distribuição do excedente de produção da PCH Boa Vista II à COPEL só 
foi conseguida, entretanto efetivamente quase 5 anos após o despacho autorizativo da 
ANEEL, em 2013, e também após a realização de uma série de ajustes e adequações 
no sistema elétrico daquela PCH.  

Ressalta-se que todo o processo de instalação da PCH Boa Vista II desde o início das 
obras na década de 2000 foi devidamente licenciado junto aos órgãos responsáveis 
(COPEL, ANEEL), bem como o IAP propriamente dito. 

Para a elaboração do Projeto Básico de Ampliação da PCH Boa Vista II em 2011 a 
IBEMA - Companhia Brasileira de Papel, detentora do registro ativo da PCH naquele 
momento, junto a ANEEL contratou a Estelar Engenheiros Associados Ltda. para o 
desenvolvimento do projeto de ampliação. 
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Assim, considerando os trâmites procedimentais contidos nos ritos administrativos de 
licenciamento é esperado que até o ano de 2018 possa estar finalizado esta primeira 
fase de ampliação ampliando em 50% a potência atualmente existente na PCH Boa 
Vista II, a qual além de sustentar a nova máquina de papel instalada na unidade fabril 
poderá ampliar a  

Sabendo que anteriormente os custos para obtenção dos insumos energéticos junto a 
COPEL acabavam também diluídos no preço de oferta do papel produzido, a economia 
a ser gerada a partir dessa fase se mostra essencial para diminuir os custos de 
produção da IBEMA e conduzir competitividade aos seus produtos nos mercados 
nacional e internacional. 

 

2.2. APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A PCH Boa Vista II, de propriedade da IENER Energia LTDA, localizada no Rio 
Marrecas, na Bacia hidrográfica do Rio Ivaí, entre os municípios de Turvo e 
Prudentópolis /PR, entre as coordenadas geodésicas: 24° 55' 24”S/51°23'47”O. Possui 
atualmente potência instalada de 8MW. A implantação foi realizada em 2002, em regime 
de autoprodutor sendo as principais situa a jusante das instalações industriais da 
IBEMA - Cia Brasileira de Papel, na margem esquerda do rio Marrecas (Apêndice A). 

O rio Marrecas, com área da bacia de 894 km², nasce no município de Guarapuava, 
aproximadamente na El. 1300 m. Pouco antes de receber a contribuição do rio 
Cachoeira pela sua margem esquerda, passa a constituir a divisa do município de 
Turvo com o de Prudentópolis. O nome rio Marrecas permanece até o encontro com o 
rio São Francisco quando passa a se denominar rio Belo. Com esta denominação, o rio 
Belo apresenta cerca de 5 km de extensão e deságua pela margem esquerda no rio 
Ivaí. Finalmente, o rio Ivaí constitui em um dos afluentes do rio Paraná pela sua 
margem esquerda. 

A bacia de contribuição é de 442 km². 

As coordenadas geográficas do local da casa de força são as seguintes: 

 Latitude Sul: 24° 55' 24”; 

 Longitude Oeste: 51° 23' 47”. 

A estrutura conta com barragem, 2 (dois) vertedouros, uma tomada da água do 
conduto forçado com 2(duas) aberturas (uma encontra-se tamponada), uma casa de 
força, um conduto forçado com bifurcação para atender as duas unidades geradoras 
atuais, cada qual com 4MW de potência em operação. No Projeto Básico da Boa Vista 
II, elaborado em 1995, foi previsto uma futura ampliação em mais 4MW, totalizando 
12MW. 

Numa nova etapa, estava prevista a implantação duma nova casa de força jusante da 
existe, sendo nesta instalada 2 (duas) unidades geradoras de 6 MW cada. Nesta etapa 
a ampliação seria de 12 MW, totalizando por fim uma potência máxima de 24 MW. 

Contudo, através da viabilidade do projeto é possível a ampliação do projeto original, 
mantendo-se as 2 unidades geradoras de 4 MW cada já existente e com a instalação 
de 2 novas unidades geradoras de 8 MW cada em uma única etapa. 

Pretende-se com a ampliação da PCH o incremento da potência, com a implantação de 
duas novas unidades geradoras de 8 MW cada, além de melhorias na estrutura do 
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empreendimento com complementação da tubulação do conduto forçado para atender 
a nova unidade geradora, diques e um vertedor extravasor. 

Ressalta-se que não haverá nesta fase de ampliação (a qual vincula o presente estudo) 
alteração no nível do reservatório atualmente existente. Contudo, as novas unidades 
geradoras serão implantadas numa nova na casa de força, situada a jusante da atual.  

O acesso ao local da PCH Boa Vista II faz-se a partir da cidade de Guarapuava pela 
rodovia PR – 460, num percurso de cerca 45 km em direção a cidade de Turvo. Desta 
cidade, segue-se então por aproximadamente 40 km pela estrada municipal 
pavimentada, até chegar ao local das instalações industriais da IBEMA. 

O que se pretende com a ampliação da PCH Boa Vista II é o maior aproveitamento 
elétrico, aumentando a produtividade da IBEMA e comercializando o excedente gerado 
através do SIN – Sistema Interligado Nacional. 

O Arranjo Geral do empreendimento está apresentado do Apêndice A. 

2.2.1. Objetivos 

São objetivos da ampliação da PCH Boa Vista II: 

- Melhoria do aproveitamento instalado com ampliação da potência original de 8 MW 
para 24 MW; 

- Destinação do aumento de potência para sustentar a ampliação produtiva na unidade 
fabril da IBEMA em Faxinal da Boa Vista; 

- Incorporação do excedente produzido e não utilizado na unidade fabril ao sistema 
elétrico da COPEL (SIN).  

 

2.2.2. Histórico do Empreendimento 

A seguir apresenta-se na forma de eventos o histórico institucional do Aproveitamento 
da PCH Boa Vista II. 

- Através da Portaria nº 97 de 06 de Julho de 1989, a então Divisão de Concessão de 
Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – 
DCAE/DNAEE aprova o projeto apresentado pela IBEMA – Companhia Brasileira de 
Papel para fins de regularização da PCH Boa Vista I. Nesta regularização, a PCH Boa 
Vista I existente foi considerada com potência total de 2729 kW, através 4 unidades 
geradoras, sendo 1192 kW destinados à geração de energia elétrica e o restante 1537 
kW a geração de energia mecânica. 

- Através da Portaria nº 410 de 16 de Agosto de 1989, a então Divisão de Concessão 
de Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – 
DCAE/DNAEE renova pelo prazo de 30 anos, a concessão outorgada a IBEMA o 
aproveitamento progressivo da energia hidráulica de dois desníveis existentes no rio 
Marrecas, com as coordenadas 24055`99” Latitude Sul e 51023`18” Longitude Oeste, 
no distrito de Jaciaba, município de Prudentópolis, estado do Paraná. 

- Através da Portaria nº 435 de 03 de Dezembro de 1996, o então Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE aprova o Projeto Básico da PCH Boa 
Vista II. A mesma portaria autoriza a concessão ao IBEMA e a construção desta PCH 
com 2 unidades geradoras de 2750 kW, totalizando 5500 kW de potência instalada. 
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- Através do Despacho nº 217, em 24 de Maio de 2000, a Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL autoriza a Revisão do Projeto 
Básico da PCH Boa Vista II. 

- Através do Despacho nº 446, em 31 de Julho de 2002, a Superintendência de Gestão 
dos Potenciais Hidráulicos da ANEEL aprova a Revisão do Projeto Básico da PCH Boa 
Vista II, com potência instalada de 8 MW com 2 unidades geradoras. 

- Através do Despacho nº 627, em 8 de Outubro de 2002, a Superintendência de 
Gestão dos Potenciais Hidráulicos da ANEEL aprova os Estudos de Inventário 
Simplificado do rio Marrecas e seu afluente rio Cachoeira. 

- Através do Despacho nº 754, em 26 de Novembro de 2002, a Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL resolve regularizar a potência 
instalada da PCH Boa Vista II passando de 5500 kW para 9000 kW. 

- Através do Despacho nº 2871, em 12 de Setembro de 2007, a Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL resolve regularizar a potência 
instalada da PCH Boa Vista II passando de 9000 kW para 8000 kW. 

- Através do Despacho nº 2729, em 23 de Julho de 2008, a Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL autoriza a IBEMA a comercializar 
por 5 (anos), a contar da data de publicação deste Despacho, seus excedentes de 
energia elétrica produzida na PCH Boa Vista II. 

- Através do Despacho nº 2546, em 07 de Julho de 2009, a Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL resolve estabelecer em 50% 
(cinqüenta por cento) o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos 
sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, para o transporte da energia 
elétrica gerada pela PCH Boa Vista II. 

- Em 14 de Outubro de 2011, através do Ofício nº 3546, a SGH/ANEEL apresenta as 
orientações gerais sobre a elaboração e apresentação do Projeto Básico de Ampliação 
da PCH Boa Vista II. 

A IENER Energia LTDA, detentora do registro ativo para a elaboração do Projeto 
Básico de Ampliação da PCH Boa Vista II, contratou a Estelar Engenheiros Associados 
Ltda para o desenvolvimento deste projeto. 

 

Estudos Anteriores 

Os Estudos de Inventário Simplificado de um Trecho do Rio Marrecas e seu Afluente o 
rio Cachoeira foi desenvolvido pela Mega Construções Elétricas Ltda através da 
contratação do Design Head Engenharia & Construtora Ltda, em conjunto com a 
Rischbieter Engenharia Ltda.  

Os estudos foram desenvolvidos entre os meses de fevereiro a julho de 2001, sob o 
Processo ANEEL nº 48500.002008/01-79 e foi aprovado pela ANEEL através do 
Despacho nº 627 de 08 de outubro de 2002. 

No rio Marrecas, pelas características de sua topografia e geologia, foram propostas 
quatro pequenas centrais hidrelétricas. No seu afluente principal, o rio Cachoeira, foram 
propostas três pequenas centrais hidrelétricas. 

O arranjo geral das obras é variado, sendo que em todos considerou-se a casa de 
força afastada da barragem, aproveitando desnível de água existente entre a barragem 
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e a casa de força. Os aproveitamentos considerados no rio Marrecas e afluentes são, 
de jusante para montante, os seguintes: 

No rio Marrecas foram propostas as seguintes PCHs: 

 PCH Marrecas, no km 23; 

 PCH Confluência, no km 33;  

 PCH Boa Vista I, no km 40 (em operação – IBEMA – Sistema isolado);  

 PCH Cabeceira, no km 52;  

Para o rio Cachoeira foram propostas três PCHs: 

 PCH Paredinha, no km 01; 

 PCH Januário de Nápoli, no km 3 (em operação – IBEMA - Sistema isolado); 

 PCH Salto da Ponte, no km 6. 

A potência total encontrada nestes sete aproveitamentos somava 52,81 MW, o que 
resultava em uma geração anual média de 300.273 MWh/ano.   

No rio Marrecas, indicou-se aproveitamento 348,60 m de quedas e no rio Cachoeira 
170,00 m. Além do rio Cachoeira, o rio Marrecas não apresenta nenhum afluente 
significativo. 

As características das 7 (sete) Pequenas Centrais Hidrelétricas proposta naquele 
estudo estão apresentadas no Quadro 2.1 abaixo: 

Quadro 2.1 – Características das PCH Propostas Apresentada nos Estudos de Inventário. 

PCH Rio 
Localização da 

foz (km) 

NA Reserv. 

(m) 

NA jus. 

(m) 

Hbruta 

(m) 

P 

(MW) 

Marrecas Marrecas 23 525,00 500,00 25,00 4,70 

Confluência Marrecas 33 635,00 529,60 105,40 19,50 

Boa Vista II 

(em operação) 
Marrecas 40 844,70 641,50 203,20 16,00 

Cabeceira Marrecas 52 871,00 856,00 15,00 1,36 

Paredinha Cachoeira 1 700,00 645,00 55,00 4,20 

Januário de 

Napoli 

(Cachoeira) 

Cachoeira 3 802,00 705,00 97,00 5,70 

Salto da Ponte Cachoeira 6 825,00 807,00 18,00 1,35 

A PCH Boa Vista II e a PCH Cachoeira (Januário de Napoli) já se encontravam em 
operação na época dos Estudos de Inventário de 2002. 
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Revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista II Existente 

A Revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista II foi elaborada em 2002 e atualmente 
encontra-se em operação comercial, suprindo a necessidade das instalações 
industriais da IBEMA, localizada junto a esta PCH. 

Nesta Revisão do Projeto Básico, elaborado em 2002, a PCH Boa Vista II foi 
considerada com as seguintes características: 

A - Dados Gerais 
Empresa                                                                                     IENER Energia LTDA 
Projeto                                                                                                     PCH Boa Vista II 
Localização                                                                                                   Rio Marrecas 
Município                                                                                                                   Turvo 
Estado                                                                                                                     Paraná 
Sub-bacia                                                                                                                        64 
Bacia                                                                                                                                 6 
Área de drenagem                                                                                                 455 km² 
Vazão firme 95%                                                                                                 2,90 m³/s 
Potência instalada                                                                                                8000 kW 
Fator de carga                                                                                                               0,9 

B - Barragem/ Vertedouro   

Tipo.....................................................................................................................gravidade 
El. da Fundação...................................................................................................842,55 m 
El. da Soleira de Escoamento.............................................................................845,10 m 
El. da Pista de Rolamento...................................................................................848,05 m 
Altura do Bloco Vertedouro em Relação à Soleira de Escoamento....................... 2,60 m 
Altura dos Blocos das Ombreiras........................................................................... 5,50 m 
Material de Construção............................................................................ blocos de pedra 
Comprimento Total da Estrutura do Vertedouro................................................... 55,75 m 
Comprimento Total da Tomada de Água.............................................................. 11,65 m  
Comprimento da Barragem Aterro Ombreira Esquerda....................................... 43,25 m 
Comprimento da Barragem Aterro Ombreira Direita.............................................24,30 m 
 
D - Sistema de Adução  

D1. - Tomada de Água do Canal de Adução  
Comprimento Total da Tomada de Água.............................................................. 11,65 m 
Grade grossa.................................................................. (largura x altura) = (6,5 x 3,0) m 
Inclinação..................................................................................................................... 75° 
Distância entre barras............................................................................................. 50 mm  
Comportas........................................................................................................ 2 unidades 
Dimensões.................................................................. (largura x altura) = (2,78 x 1,40) m 
Acionamento.......................................................................................................... manual 
 
D2 - Canal de Adução -Trecho Velho  
Comprimento......................................................................................................... 1135 m 
Largura................................................................................................................... 5,00 m 
Profundidade da lâmina de água............................................................................ 1,90 m  
El. de Fundo no Início do Canal .........................................................................842,64 m 
El. de Fundo no Final do Canal ..........................................................................842,04  
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D3 - Canal de Adução -Trecho Novo (Anexo A)  
Comprimento........... ............................................................................................ 1685 m  
Largura inferior...................................................................................................... 3,00 m  
El. de Fundo no Início do Canal ........................................................................842,04 m 
El. de Fundo no Final do Canal ........................................................................840,90 m  
Estrutura de controle stop log................................01 unidade na entrada do novo canal  
Comportas stop logs ..................................................02 unidades acionamento manual  

 

E - Câmara de Carga da Tubulação Forçada  
Quantidade de grades finas.............................................................................01 conjunto 
Espaçamento entre barras.......................................................................................25mm 
Vão livre...................................................................................................................2,00 m 
Altura livre................................................................................................................3,00 m 
Cota da soleira do piso de operação...................................................................844,90 m 
Inclinação da grade.......................................................................................................15º 
Dimensão das barras.............................................................................................3/8"x 4"  
Quantidade de comportas com fechamento automático.............................................uma 
Tipo da comporta......................................................................................................vagão 
Vão livre...................................................................................................................1,50 m 
Altura livre................................................................................................................1,50 m 
Altura da soleira até o piso de operação.................................................................1,00 m 
Pressão máxima..........................................................................................................10m 
Quantidades de comportas desarenadoras....................................................................01 
Vão livre...................................................................................................................0,60 m  
Altura livre................................................................................................................0,80 m 
Cota da soleira até o piso de manobra....................................................................7,00 m  
Tipo de acionamento...............................................Manual, pedestal com haste roscada 

 

F - Tubulação Forçada  
Tipo ...................................................................................................................céu aberto 
Quantidade....................................................................................................................um 
Diâmetro interno...................................................................................1350 mm/1270mm 
Comprimento total do perfil.......................................................................................483 m 
N.º de reduções ........................................................................01 Ф1.350 para 1270 mm 
N.º de bifurcações...................................................................01 Ф1.1270 para 1000 mm 
Comprimento do conduto após bifurcação............Máq. 01 = 39,00 m Máq. 02 = 39,00 m 
Diâmetro do conduto após bifurcação................................................................1.000 mm 

 

G - Casa de Força (Anexo B) 
Tipo.......................................................................................................................abrigada 
Cota do piso de operação....................................................................................643,50 m 
Cota de proteção contra enchentes.....................................................................647,00 m 
Dimensão largura....................................................................................................8,30 m 
Dimensão comprimento.........................................................................................20,00 m 
Dimensão pé direito.................................................................................................9,00 m 
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H - Turbinas  
Tipo......................................................................Francis simples, espiral, eixo horizontal 
Número de unidades...................................................................................................duas  
Potência no eixo da turbina.................................................................................4.200 kW 
Queda líquida nominal.........................................................................................195,00 m 
Vazão nominal.....................................................................................................2,43 m³/s 
Rotação nominal....................................................................................................900 rpm  
Rotação específica (ns)........................................................................................93,3 rpm 
Altura de sucção máx..............................................................................................2,50 m 
Fabricante.....................................................................................................Moller/Alstom 

Rendimento, conforme o Quadro 2.2 a seguir: 

Quadro 2.2 - Rendimento das turbinas 

% da Q máxima  Rendimento (%)  

100  90,58  

90  90,91  

80  90,67  

70  89,36  

60  87,14  

50  83,94  

I - Gerador  
Número de unidades..................................................................................................duas  
Tipo.......................................................................................................................SSA 800  
Potência unitária................................................................................................5.000 kVA 
Tensão nominal.......................................................................................................4160 V 
Freqüência................................................................................................................60 Hz 
Rotação.................................................................................................................900 rpm 
Fator de potência.........................................................................................................0,90  
Número de pólos...........................................................................................................VIII 
Classe de isolamento........................................................................................F (155º C ) 
Refrigeração enrolamento................................................ventilação forçada por chaminé 
Refrigeração Mancais............................................................Trocador de calor óleo água 
Massa aproximada...............................................................................................19000 kg 
Fabricante..................................................................................................................WEG 

Gerador síncrono marca WEG, modelo SSA 800, nº de série 86225 (Pat. 5233), 5.000 

kVA, estator 6.600 V, 437,4 A, cos  0,80, ano 07/01.  

 

J - Equipamentos Diversos  

J1 - Ponte Rolante  
Capacidade ........................................................................................................20.000 kg 
Vão..........................................................................................................................6,00 m 
Altura da elevação máxima do gancho....................................................................8,00 m 
Comprimento do caminho de rolamento................................................................24,00 m 
 
J2 - Comporta de ensecadeira do tubo de sucção  
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Comporta ensecadeira do tubo de sucção tipo deslizante.............01 unidade 
Vão livre...................................................................................................................1,40 m 
Altura livre................................................................................................................1,40 m 
Cota da soleira até o piso de operação...................................................................5,00 m 
 
K - Canal de Fuga  
Tipo ....................................................................................................escavado em rocha 
Quantidade...................................................................................................................dois 
Vazão unitária máxima........................................................................................2,43 m³/s 
Seção ....................................................................................................................1,96 m² 
Comprimento...........................................................................................................9,00 m 
 
L - Subestação Elevadora  
Potência total ..................................................................................................10.000 kVA 
Tensão de entrada..................................................................................................4160 V 
Tensão de saída....................................................................................................34500 V  
Número de transformadores elevadores .....................................................................dois 

01 Transformador marca WEG, nº 177222, 10.000 kVA, 13,8 kV/6,6 kV, ano 2.001, 
adq. em 21/07/02.  

 

M - Sistema de Comunicação  
Tipo............................................................................................................Onda portadora  
 
N - Fonte de Energia Auxiliar  
Tensão de alimentação e potência...............................................................12 V, 1300 W 
Carregador de bateria.......................................................................................110 V, 10 
ABaterias chumbo ácidas seladas......................................................9 unid. 12 V, 60 A h 
 
O - Linha de Transmissão  
Potência a transmitir..........................................................................................10.000 kW 
Tensão de operação...........................................................................................34.500 kV  
Tipo de estrutura...................................................................................................concreto 
Bitola dos cabos .............................................................................................1/0 ACSR 6 
Comprimento da linha..............................................................................................2,0 km 
Fios.......................................................................................................................alumínio 
 
P - Subestação Abaixadora  
Potência total.......................................................................................................8.000 kW 
Tensão de entrada .............................................................................................34,50 kV; 
Tensão de saída.................................................................................................200/380 V  
Potência do transformador ..............................................................................10.000 kVA 
Fator de potência ........................................................................................................0,90  

 

Consolidação Topográfica dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio Marrecas e 
Afluentes – PR 

Por ocasião da elaboração do Projeto Básico de Ampliação da PCH Cachoeira, através 
dos levantamentos topográficos realizados constataram-se algumas discrepâncias nas 
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elevações dos níveis de água em relação aos considerados nos Estudos de Inventário 
de 2002, o que motivou o encaminhamento pela ANEEL do Ofício n.º 3626/2011 – 
SGH/ANEEL em 18 de Outubro de 2011. 

O referido Ofício solicita a Revisão Inventário do rio Cachoeira entre a PCH Cachoeira 
e a PCH Salto da Ponte com o objetivo de readequar as cotas operativas de cada 
empreendimento. 

Para tanto, com a finalidade de verificar os níveis de água considerados junto ao canal 
de fuga da casa de força e da barragem das PCHs considerados nos Estudos de 
Inventário do rio Marrecas e Afluentes foi realizado o levantamento topográficos dos 
níveis de água nestes locais. 

Os resultados destes levantamentos topográficos, bem como os níveis de água no 
reservatório considerados das PCHs com os Projetos Básicos em elaboração estão 
apresentados no Quadro 2.3.  

Quadro 2.3 – Comparação da Divisão de Quedas dos Estudos de Inventário e a que Considera 
os Levantamentos dos Níveis de Água e os Projetos Básicos Elaborados 

PCH Rio Estudos de Inventário 

Ajustado com NA do 

Levantamento 

Estudos de Inventário 

Ajustado com o NA do 

Levantamento e com os 

Projetos Básicos Elaborados  

NA 

reserv.(m) 

NA jus. 

(m) 

Hbruta 

(m) 

NA 

reserv.(m) 

NA jus. 

(m) 

Hbruta 

(m) Marrecas2 Marrecas 519,65 494,65 25,00 521,00 495,19 25,81 

Confluência2 Marrecas 635,13 529,53  105,60 635,00 528,81 106,19 

Boa Vista II3 Marrecas 845,10 639,46 205,64 845,10 639,46 205,64 

Cabeceira1 Marrecas 866,38 851,38 15,00 866,38 851,38 15,00 

Paredinha2 Cachoeira 694,09 639,09 55,00 715,00 639,92 75,08 

Cachoeira4 Cachoeira 813,81 716,81 97,00 815,80 721,62 94,18 

Salto da 

Ponte1 

Cachoeira 836,05 818,05  18,00 836,05 818,05  18,00 

 

Resumo geral do aproveitamento existente 

A PCH Boa Vista II atualmente encontra-se em operação com potência instalada de 
8,00 MW, através de 2 (duas) unidades geradoras (Apêndice A). 

Por ocasião da elaboração da Revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista II, em 
2002, já se previu a ampliação com a instalação adicional de 4,00 MW, na data em que 
a demanda da fábrica de papel da IBEMA existente justificasse tal ampliação. 

Naturalmente os estudos foram realizados com as informações, parâmetros e critérios 
vigentes na época daquele estudo. 

Os resultados apresentados nos estudos encaminhados a ANEEL indicaram que a 
PCH Boa Vista II pode ter ampliada até 16 MW, ou seja, pode ficar com potência 
instalada de 24,00 MW. 

Salienta-se que nos Estudos de Inventário Simplificado do rio Marrecas e seu afluente 
rio Cachoeira elaborado em 2002, a PCH Boa Vista II foi prevista com potência 
instalada de 8 MW na 1ª etapa e com ampliação para 16 MW na 2ª etapa.  

Já na Revisão do Projeto Básico da PCH Boa Vista II, aprovado em 31 de Julho de 
2002, a PCH Boa Vista II foi prevista com potência instalada de 8 MW na 1ª etapa 
(estudo esse que se encontra para análise do IAP conforme protocolo nº 13.354.944-7) 
e com ampliação para 12 MW na 2ª etapa. 
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No presente estudo, denominado PCH Boa Vista II – Projeto Básico Consolidado, a 
ampliação será realizada mantendo-se as 2 unidades geradoras de 4 MW cada já 
existente e com a instalação de 2 novas unidades geradoras de 8 MW cada em uma 
única etapa. As novas unidades geradoras serão instaladas na nova casa de força a 
ser construída a jusante da existente, como será descrito adiante (Apêndice B e Anexo 
C). 

2.2.3. Justificativa 

Historicamente os rios foram sempre utilizados como fonte de desenvolvimento da 
humanidade. Os egípcios exemplificaram como ninguém esta afirmativa ao erigir uma 
das maiores civilizações junto ao rio Nilo aproveitando-se dos recursos naturais dele 
provenientes além de suas extensões marginais para o estabelecimento de uma 
agricultura tecnológica. 

Desde o final do século XVIII, as águas fluviais também se mantêm como rotores da 
vida moderna, sejam providenciando alimento às populações ou emprestando força 
aos moinhos de roda d’água nas propriedades agrícolas; ou servindo de via para 
navegação, e, ainda oferecendo o volume de água e a força da vazão hidrológica para 
movimentação de turbinas elétricas. 

O Brasil possui em seu território a maior rede hidrográfica do mundo, com extensão de 
mais de 55.000 km. Suas características morfométricas destacam além de belezas 
cênicas singulares, a possibilidade de exploração rentável de empreendimentos de 
geração hidrelétrica.  

Acompanhando a heterogeneidade litológica e devido a grande diversidade dos 
padrões de dissecação, os rios nacionais desenvolvem características que os creditam 
a potencial operação de uma usina hidrelétrica. A boa condição técnica para a 
implantação de empreendimentos dessa natureza foram então fatores essenciais para, 
ao longo de mais de um século, se consolidasse no país um modelo de geração 
energética baseado no aproveitamento da energia cinética fluvial, transformando o 
Brasil numa potência mundial em geração de energia hidrelétrica. 

A história da hidroeletricidade coincide com o gérmen da urbanização interior. No ano 
de 1879 a eletricidade chegou oficialmente ao Brasil e o desenvolvimento tecnológico e 
socioeconômico logo observado no país passou a caminhar de mãos dadas com o 
nível de oferta elétrica. No período compreendido entre os anos de 1900 e 1930, por 
exemplo, quando o país iniciava sua urbanização, a população nacional se expandiu 
rapidamente. A contrapartida estatal ante ao fenômeno social foi o considerável 
aumento da capacidade instalada de produção de energia elétrica, passando de 12 
MW para 570 MW no mesmo período – uma ampliação em quase cinquenta vezes 
(PAIXÃO, 2000). 

A participação dos consumidores individuais na divisão do total energia disponibilizada 
era insignificante. Praticamente todos os esforços estavam centrados em oferecer esta 
infraestrutura as ruas e edifícios centrais das maiores cidades da época, especialmente 
São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de então, esforços foram somados para que 
especialmente as vilas e maiores aglomerações passassem a usufruir deste benefício 
social e tecnológico. 

No Paraná, a geração de energia e desenvolvimento desse setor iniciou em Curitiba. 
As usinas de energia eram movidas a vapor. A Companhia de Água e Luz foi a primeira 
a se instalar no Estado por volta de 1890. A mesmo Companhia foi responsável pela 
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instalação da primeira usina elétrica, entrando em funcionamento em 1892. Somente 
em 1902 outras cidades do Estado começaram a receber energia elétrica. Em 1910, 
inaugurou-se a primeira hidrelétrica do Estado, Usina de Serra da Prata, perto de 
Paranaguá, com potência de 400 kVA e que forneceu eletricidade à cidade de Curitiba 
até o início da década de 70 (COPEL, 2008). 

Não obstante a novidade tecnológica, desde os primórdios subsistiram problemas 
como deficiência de transmissão a longas distâncias e a inconstância de tensão (dada 
pela falta de melhores condições técnicas para a universalização energética). As 
companhias e indústrias de equipamentos que detinham o know-how para a produção 
de transformadores, bobinas e geradores elétricos eram todas europeias ou 
americanas, sendo a única forma de disponibilização destes equipamentos no país 
através da importação. 

Com a ampliação da oferta energética e a natural aceitação social deste benefício, o 
governo nacional inicia um protoplanejamento para o setor. 

Na esteira destes acontecimentos (vistos à época como a chegada do progresso em 
terras brasileiras), o Código das Águas de 1934 representa na realidade o início da 
ordenação e regulamentação do Setor Elétrico Brasileiro (SEB), manifestando a 
preocupação em garantir a salvaguarda do potencial hídrico para a geração de energia 
ao país – fato que na época era responsabilidade exclusiva do Estado. 

Outros dois grandes marcos regulatório do setor ocorreu somente na década de 1960, 
através da criação do Ministério de Minas e Energia (MME) e também da Eletrobrás, 
simbolizando a política nacionalista do período, caracterizada por estatizações de 
empresas de vários ramos (SOUZA, 2004). 

Após o ápice de investimentos estatais na década de 1970 – fato que fez o país 
praticamente insensível a crise do petróleo no tocante a interferência no panorama 
energético nacional e alcançar níveis de crescimento econômico nunca dantes 
observado – o setor sofreu forte revés na década de 80 com a ausência de 
proporcionalidade sobre a demanda exigida pelo desenvolvimento industrial do país. 
Um dos maiores motivos para os graves problemas energéticos derivou da diminuição 
de investimentos por parte do governo, comportamento que se estendeu por pura 
negligência política e inexistência de um órgão responsável pelo setor elétrico, até 
meados da década de 1990. 

A fim de retomar o crescimento do setor de energia elétrica no Brasil, e prover 
segurança aos setores econômicos, especialmente à indústria brasileira que 
consolidava franca recuperação após a década perdida, foi implantado no ano de 1996 
o Projeto de Reestruturação do Setor Energético Brasileiro (RE-SEB), estabelecendo 
um novo modelo de funcionamento do setor e, principalmente, abrindo caminho para as 
privatizações. Formaram-se, a partir de então, as Parcerias Público-Privadas com 
objetivo de reerguer economicamente o ramo de energia elétrica no país. 

Os investimentos privados vieram para solucionar a falta de investimentos no setor 
energético por parte das estatais, bem como, suprir a crescente demanda energética 
nacional. Dentro da realidade do período e da necessidade de oferta de energia em 
curto prazo, esta foi a solução mais viável encontrada para a retomada do crescimento 
energético no Brasil e, atualmente, caracterizam o cenário nacional do setor, que se 
encontra em constante evolução devido, principalmente, a esses investimentos, 
atendendo ao crescimento do consumo solicitado. 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

19 

Segundo dados do Banco de Informações de Geração – BIG pertencente à Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, existem cadastradas no Brasil um total de 4.658 
empreendimentos em operação que geram 161.646.204 KW de potência. Está prevista 
para os próximos anos uma adição de 24.687.163 KW na capacidade de geração do 

país para atender o constante aumento do consumo, proveniente dos 240 
empreendimentos atualmente em construção e mais 572 já outorgados, conforme 
mostram os números do Quadro 2.4 apresentado a seguir. 

Quadro 2.4 – Caracterização do setor energético Brasileiro. 

Empreendimentos em Operação 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) Potência Fiscalizada (kW) % 

CGH 595 501.293 502.308 0,33 

EOL 418 10.268.038 10.502.642 6,92 

PCH  436 4.958.637 4.947.353 3,26 

UFV 42 27.008 23.008 0,02 

UHE  219 101.138.278 92.605.229 61,06 

UTE  2.946 42.792.950 41.097.451 27,1 

UTN  2 1.990.000 1.990.000 1,31 

Total  4.658 161.676.204 151.667.991 100 

Empreendimentos em Construção 

Tipo Quantidade Potência Outorgada (kW) % 

CGH 
2 1.298 0,01 

EOL 
153 3.599.300 38,9 

PCH 
29 384.391 4,15 

UFV 
21 616.000 6,66 

UHE 
6 1.922.100 20,77 

UTE 
28 1.379.502 14,91 

UTN 
1 1.350.000 14,59 

Total  240 9.252.591 100 

Fonte: Banco de Informações de Geração - BIG/ANEEL Acesso em 23 de fevereiro de 2017. 

Das usinas em operação, ocorre predominância no número das UTE – Usina 
Termelétrica de Energia com 2.946 unidades em operação (27.2%). No entanto, em 
termos de geração de Energia, as maiores geradoras são as UHEs – Usinas 
Hidrelétricas de Energia com uma potência total instalada de 92.605.229 KW, 
correspondendo a 61,06% da geração total do país. 

No cenário atual da geração de energia no Paraná, a potência total de geração de 
energia chega a 16.642.568 KW, entre as usinas em operação tipo EOL (Central 
Geradora Eólica), PCH (Pequena Central Hidrelétrica), CGH (Central Geradora 
Hidrelétrica), UHE (Usina Hidrelétrica), UTE (Usina Termelétrica), e UFV (Central 
Geradora Solar Fotovoltaica) (vide Quadro 2.5). 

Quadro 2.5 – Caracterização do Setor Energético Paranaense. 

Situação Atual Paraná 
Tipo de Usina 

EOL PCH CGH UHE UTE UFV SOMA 

Usinas em Operação 
1 30 56 15 99 3 204 

Quantitativo 

Potência (KW) 2.500 274.868 57.430 14.624.774 1.682.974 22 16.642.568 

Usinas em Construção 
0 2 0 1 1 0 0 

Quantitativo 
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Situação Atual Paraná 
Tipo de Usina 

EOL PCH CGH UHE UTE UFV SOMA 

Potência (KW) 0 14.000 0 350.020 11.940 0 376.140 

Usinas Outorgadas 
0 15 4 4 2 0 25 

Quantitativo 

Potência (KW) 0 228.700 3.563 199.000 21.200 0 452.463 

Total 
1 47 60 20 102 3 233 

Quantitativo 

Potência (KW) 2.500 517.568 60.993 15.173.794 1.716.114 0 17.470.969 
Fonte: Banco de Informações de Geração - BIG/ANEEL. Acesso em 23 fevereiro de 2017. 

Segundo dados do Banco de Informações de Geração – BIG pertencente à Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL existem no Paraná 30 PCHs em operação, 
gerando 274.868 kW, e 56 CGHs operantes gerando um total de 57.430 kW. No 
Estado, as maiores geradoras de energia são as UHEs, com uma potência instalada de 
14.624.774 kW. As UTEs são predominantes em unidade, gerando potência de 
1.682.974 kW.  

No presente momento, a dinâmica da matriz energética nacional planejada é orientada 
por projetos estatais estratégicos de grande magnitude (na forma de grandes usinas 
hidrelétricas) indispensáveis para a promoção da segurança do Sistema Elétrico 
Nacional e normalmente projetadas para o Norte do país, (longe, portanto dos centros 
de carga principais), mas também por investimentos particulares, notadamente de 
pequena dimensão e localizados no sul e sudeste do país, na forma de CGHs e PCHs 
que terminam por gerar insumos de total ou parcial autoprodução. 

Segundo o Plano Decenal de Expansão da Energia 2022 produzido pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) estima-se que o aumento na demanda de energia elétrica 
(cargas leve, média e pesada) somente no Paraná deverá situar-se em torno de 3,5 a 
5% a.a., nos próximos cinco anos sendo compatível ao crescimento médio de demanda 
esperado pelo país. Esta previsão suscita de forma imperativa que a expansão no 
crescimento infraestruturas de transmissão (potencializando importação e exportação 
energética), a ampliação das unidades geradoras hidrelétricas (correspondente 
atualmente a 83% da produção elétrica nacional) e o incremento em eficiência da 
capacidade de suporte e interligação entre as subestações elétricas promovam a 
diminuição dos déficits energéticos inclusive nos períodos de estiagem, bem como as 
horas de desabastecimento que ainda geram prejuízos consideráveis a economia 
nacional.   

Nos últimos anos, pela dificuldade de investimentos em grandes empreendimentos e 
pela preocupação com projetos que acarretem impactos ambientais de altíssima 
magnitude, grande parte do potencial hidrelétrico brasileiro está ainda constituído por 
usinas de pequeno e médio porte (até 200 MW de Potência Instalada) sendo poucas 
usinas construídas, sobretudo após a década de 1990. Considerando o crescimento da 
demanda consumidora, todo o potencial hidrelétrico não utilizado no país vem então 
cobrando o preço deste atraso na forma de apagões e quedas de tensões tornando um 
gargalo estrutural para o crescimento econômico. 

Neste âmbito insere-se a proposta da repotenciação da PCH Boa Vista II existente no 
rio Marrecas. Considerando os problemas de distribuição e necessidade prementes dos 
setores indústrias serem abastecidos de modo integral pela energia e pela redução do 
custo marginal de produção, pequenas hidrelétricas em um menor espaço de tempo, 
aproveitando pequenos potenciais hidráulicos, ampliam a capacidade de geração de 
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energia e a sua produtividade aproveitando para comercializar a produção excedente à 
Companhia Paranaense de Eletricidade. 

Após um período nos anos 2000 sem qualquer possibilidade de alavancamento do 
setor de geração elétrica, decorrente de decisões de ordem política e legal, em 2012 o 
Estado do Paraná volta a licenciar empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte 
(PCHs e CGHs) permitindo definitivamente que sejam retomados projetos particulares 
que visam de maneira pontual e pulverizada realizar inversões que aumentam a 
capacidade de oferta energética e garantir produção de certas indústrias. 

No o atual cenário hidrenergético, no Paraná, entram em destaque as Pequenas 
Centrais Hidrelétricas – PCHs e as Centrais Geradoras Hidrelétricas – CGHs. O estado 
tem hoje o segundo maior potencial ainda não explorado para PCHs, ficando atrás 
apenas de Minas Gerais.  

Uns dos principais objetivos do empreendedor que investe em pequenas unidades 
geradoras de energia é a produção de energia elétrica com reduzido custo social e 
ambiental, buscando através de estudos, apresentar as soluções técnicas e ações para 
evitar, minimizar ou compensar os impactos ambientais que possam vir a ocorrer. A 
PCH Boa Vista II atualmente trabalha com potência nominal de 8MW, e vem buscar 
junto aos órgãos ambientais a licença para ampliação em 24 MW, ou seja, implantação 
de mais duas máquinas geradoras de energia de 8MW; instalação de um complemento 
da tubulação existente com uma nova casa de força, a ser instalado adjacente a 
tubulação antiga; a construção de um vertedor extravasor; e diques no canal de 
adução. A ampliação visa o melhoramento da estrutura e aumento da potência na 
geração de energia, suprindo as necessidades da unidade de produção de papel-
cartão do IBEMA - Companhia Brasileira de Papel em Turvo/PR e promovendo o 
aumento da lucratividade com comercialização da energia excedente. 

 

2.2.4. Descrição técnica do projeto de ampliação (Apêndice B) 

Ampliação – Estruturas existentes a serem aproveitadas 

Conforme será apresentada mais adiante, a ampliação desta PCH Boa Vista II será 
realizada em uma única etapa, passando a potência instalada de 8 MW para 24 MW. 
Portanto, a ampliação será de 16 MW, com a instalação de 2 unidades geradoras de 8 
MW. 

Analisando as estruturas existentes para verificação das condições de operação da 
PCH Boa Vista II com potência de 24 MW, verificou-se que parte delas podem ser 
aproveitadas.  

As estruturas que podem ser aproveitadas são:  

• Barramento;  

• Tomada de água do trecho velho do canal de adução;  

• Canal de adução - Trecho novo;  

• Tomada de água do conduto forçado;  
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A seguir apresentam-se algumas características das estruturas existentes que podem 
ser aproveitadas:  

 

Barragem/Vertedouro 

A estrutura da barragem/vertedouro existente apresenta com 6 (seis) vãos conforme o 
Quadro 2.6 a seguir. 

Quadro 2.6 - Estrutura da Barragem/Vertedouro. 

Vão Largura (m) Elevação da soleira vertente (m) 

1 8,98 845,28 

2 8,05 845,17 

3 8,11 845,15 

4 8,17 845,14 

5 8,08 845,10 

6 8,02 845,10 

TOTAL 49,41  

A pista de rolamento da ponte sobre esta estrutura da barragem/vertedouro apresenta 
na El. 848,05 m e o plano inferior da viga na El. 847,85 m. 

Considerando que para o escoamento da cheia de 100 anos de recorrência, estimado 
em 429 m³/s, o nível de água no reservatório resulta na El. 847,82 m, portanto abaixo 
da elevação inferior da viga na El. 847,85 m, esta estrutura será mantida como se 
encontra implantada.  

 

Desvio do rio 

Para a ampliação não serão necessárias as obras de desvio do rio, construção da 
barragem e nem do vertedouro. Basicamente, estruturas necessárias para a ampliação 
são as relativas ao circuito hidráulico de geração. 

 

Tomada de Água do Canal de Adução 

Esta estrutura apresenta-se na entrada do trecho velho do canal de adução. Apesar 
deste trecho velho do canal de adução não ser utilizado para condução de água para 
atendimento da PCH Boa Vista II após a ampliação, será aproveitada para condução 
de água para atendimento as necessidades industriais da IENER e também para 
descarga das vazões remanescentes.   

Assim, da mesma maneira que na estrutura da barragem/vertedouro como o nível de 
água atingirá a El. 847,82 m, esta estrutura será mantida como se encontra implantada.  

 

Canal de Adução - Trecho Novo (Anexo A) 

Este trecho do canal de adução apresenta-se com cerca de 1.700 m de comprimento, 
com fundo na El. 842,44 m junto à seção 32 passando para a El. 840,90 m para a 
seção 82 no final, junto a tomada de água do conduto forçado.  
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Tomada de Água do Conduto Forçado 

Esta tomada de água apresenta 2 (duas) aberturas, sendo uma delas destina-se prover 
a ligação com o conduto forçado destinado à condução da vazão turbinável para 
atendimento das 2 (duas) unidades geradoras de 4 MW atualmente em operação.  

A segunda abertura existente ao lado esquerdo da existente encontra-se tamponada 
na saída da tomada de água. No Projeto Básico elaborado em 1995, esta abertura 
destinava-se a entrada das vazões turbináveis para atendimento quando da ampliação 
de 1 (uma) unidade geradora de 4 MW.  

A sua estrutura apresenta-se com o topo na El. 844,90 m e a abertura apresentam-se 
com a parte inferior na El. 838,47 m e a parte superior na El. 839,97 m. Esta abertura 
com dimensão de (1,50 x 1,50) m destina-se a instalação de uma comporta-
ensecadeira com a finalidade de permitir a inspeção/manutenção do conduto forçado 
ou das unidades geradoras.  

Neste projeto de ampliação, esta segunda abertura será utilizada para permitir a 
entrada das vazões turbináveis para atendimento das 2 (duas) unidades geradoras de 
8 MW cada   

Conduto Forçado (Anexo D) 

Atualmente, para operação da PCH Boa Vista II existente apresenta um único conduto 
forçado com diâmetro de 1,35 m e com comprimento de 483 m. Este conduto forçado 
destina-se ao atendimento de 2 unidades geradoras de 4MW/cada. Após a bifurcação, 
o diâmetro passa para 1,00 m, sendo que cada trecho destina-se a atendimento de 
cada uma das unidades geradoras.  

Para a ampliação, será implantado um novo conduto a partir da abertura que se 
encontra tamponada na tomada de água existente e fazendo a ligação com a nova 
casa de força. 

 

Casa de Força  

A casa de força existente será mantida como se encontra atualmente, com 2 (duas) 
unidades existentes de 4 MW cada, em operação.  

Portanto, a casa de força existente não sofrerá sem nenhuma intervenção.  

Para a instalação das unidades geradoras de ampliação, será implantada uma nova 
casa de força, a jusante da existente.   

Nesta nova casa de força serão instaladas 2 (duas) unidades geradoras de 8 MW cada. 

 

Canal de Fuga  

O canal de fuga da casa de força existente será mantida sem intervenção alguma. 

Para descarga das vazões turbinadas das 2 (duas) unidades de 8 MW na nova casa de 
força será implantado novo canal de fuga, independente do canal de fuga existente.  

Este canal de fuga ficará localizado a jusante do existente (Apêndice B). 
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ALTERNATIVAS DE AMPLIAÇÃO 

Sendo a potência instalada existente igual a 8 MW, analisou-se 5 (cinco) alternativas 
de ampliação, conforme o Quadro 2.7 abaixo.  

 

Quadro 2.7 - Potência de Ampliação  

Alternativa  

Casa de força existente  Casa de força - ampliação  

Potência total 

(mw) NÚMERO x 

POTÊNCIA 
P (MW) 

NÚMERO x 

POTÊNCIA 
P (MW)  

I  2 x 4   8  1 x 4  4   12  

II  2 x 4   8  2 x 4  8   16  

III  2 x 4   8  2 x 6  12   20  

IV  2 x 4   8  2 x 8  16   24  

V  2 x 4   8  2 x 10  20   28  

Alternativa I - Ampliação de 1 unidade geradora de 4 MW, resultando potência 
instalada total de 12 MW.  

Alternativa II - Ampliação de 2 unidades geradoras de 4 MW, resultando a potência 
instalada total de 16 MW.  

Alternativa III -Ampliação de 2 unidades geradoras de 6 MW, resultando a potência 
instalada total de 20 MW.  

Alternativa IV - Ampliação de 2 unidades geradoras de 8 MW, resultando a potência 
instalada total de 24 MW.  

Alternativa V -Ampliação de 2 unidades geradoras de 10 MW, resultando a potência 
instalada total de 28 MW.  

Quadro 2.8 - Vazões Turbinadas  

Alt.  Existente   Ampliação  Qturb. total (m³/s)  

P (MW)  Q turb. (m³/s)  P (MW) Q turb. (m³/s)  

I   8  4,50  4   2,23   6,73  

II   8  4,50  8   4,44  8,94  

III   8  4,50  12   6,64   11,14  

IV   8  4,50  16   8,85   13,35  

V   8  4,50  20  11,07   15,57  
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De acordo com os estudos hidráulicos desenvolvidos com estas ampliações, as vazões 
turbinadas totais resultam conforme o Quadro 2.8. 

Através dos estudos hidráulicos, verificou-se que para vazões turbinadas acima de 6,92 
m³/s, o trecho velho do canal de adução não apresenta capacidade de escoamento 
destas vazões, a não ser que com obras de diques de proporções tais que inviabilizam 
técnica e economicamente a utilização deste trecho do canal.  

Portanto, para as alternativas de ampliação analisadas, decidiu-se pelo abandono 
deste trecho velho do canal de adução.  

Para a substituição deste trecho, está sendo proposto um túnel de adução conforme 
Apêndice B.  

As estruturas da barragem/vertedouro, trecho novo do canal de adução e a tomada de 
água dos condutos forçados são as mesmas em todas as alternativas. Quanto ao 
diâmetro do túnel de adução, para manter as mesmas perdas de carga neste túnel, os 
diâmetros foram determinados mantendo a velocidade de 0,95 m/sem todas as 
alternativas.  

Dessa maneira, para a ampliação da PCH Boa Vista II, em uma única etapa, com a 
instalação de 2 unidades geradoras de 8 MW, em uma nova casa de força 
independente, o arranjo geral apresentará as seguintes estruturas:  

Barragem/Vertedouro  

Considerando que para o escoamento da cheia de 100 anos de recorrência, estimado 
em 429 m³/s, o nível de água resulta na El. 847,82 m, portanto abaixo da elevação 
inferior da viga ponte de travessia na El. 847,85 m, esta estrutura será mantida como 
existente.  

Tomada de Água do Canal de Adução 

Esta estrutura como tomada de água do canal de adução, será parcialmente 
desativada, uma vez que o trecho velho do canal de adução não será utilizada, para 
fins de operação da PCH Boa Vista II.  

Entretanto, continuará sendo utilizada para permitir o escoamento de água neste trecho 
velho do canal de adução para abastecimento de água industrial da fábrica de papel da 
IENER e também para descarga da vazão remanescente de 0,66 m³/s.  

Para a sua desativação, uma das comportas existentes nesta tomada de água será 
totalmente fechada. A segunda comporta existente continuará sendo mantida para 
abastecimento a fábrica e a descarga das vazões remanescentes.  

Considerando que para o escoamento da cheia de 100 anos de recorrência, estimado 
em 429 m³/s, o nível de água resulta na El. 847,82 m, portanto abaixo da elevação da 
viga inferior na El. 847,85 m, esta estrutura será mantida como existente.  

Além disso, no muro direito do canal existente, imediatamente a jusante da tomada de 
água para descarga da vazão remanescente de 0,66 m³/s, será instalada uma 
comporta gaveta, a jusante do eixo da estrutura da barragem/vertedouro.  

Esta comporta terá seção de 0,50 m de largura por 1,00 m de altura, com a soleira na 
El. 843,00 m. A sua movimentação será efetuada através de um volante a ser instalado 
no topo no muro direito a jusante da tomada de água na El. 845,00 m.  

Canal de Adução - Trecho Velho  
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Este trecho velho do canal de adução será desativado para fins de condução de vazão 
de geração de energia elétrica na PCH Boa Vista II. 

Entretanto, será utilizado como sistema de abastecimento de água industrial da fábrica 
de papel da IENER e não será realizada nenhuma intervenção nela.  

Túnel de Adução (Anexo E) 

Conforme apresentado no Apêndice B, este túnel de adução destina-se a substituição 
do trecho velho do canal de adução.  

Terá seção arco-retângulo e com cerca de 427 m de comprimento.  

Nos estudos de alternativas para manter as mesmas perdas de carga neste túnel, os 
diâmetros do túnel de adução foram dimensionados conforme a alternativa.  

Quadro 2.9 - Alternativa de Diâmetro dos Túneis  

ALTERNATIVA  D (m)  

I  3,25  

II  3,65  

III  4,00  

IV  4,30  

V  4,60  

 

Junto ao emboque deste túnel de adução, encontra-se a tomada de água dotada de 2 
(dois) vãos de grade de (2,00 x 4,00) m, 2 (dois) vãos de comportas ensecadeiras de 
(1,50 x 2,00) m e 2 (dois) vãos de comportas gavetas de (1,50 x 2,00) m. A montante 
desta tomada de água estão sendo previstas 2 (duas) ranhuras para instalação de 
comportasensecadeira de (2,00 x 5,00) m.  

As grades destinam-se a retenção dos materiais grosseiros provenientes do 
reservatório.   

As comportas ensecadeiras destinam-se a permitir a manutenção, das comportas 
gaveta, do túnel de adução e do trecho novo do canal de adução.  

As comportas gavetas destinam-se ao controle das vazões pelo circuito hidráulico de 
geração a jusante, nos casos de ocorrências de cheias e conseqüente sobrelevação 
dos níveis de água no reservatório.  

Para manutenção das grades, estão sendo propostas duas ranhuras a montante das 
mesmas para instalação das comportas ensecadeiras. 

Trecho Novo do Canal de Adução  

Para a ampliação da PCH Boa Vista II, neste trecho novo do canal de adução, houve 
necessidade algumas intervenções para garantia de operação hidráulica com 
segurança.  

Estas intervenções consistiram em construção do dique de proteção na margem direita 
do canal existente.  

Serão construídos diques em três trechos.  
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O dique 1 ficará localizado entre a Est. 0 e a Est. 4 + 72,16 m, com o topo na El. 845,50 

m.  

O dique 2 ficará localizado entre a Est. 9 + 15,00 m e a Est. 10 + 86,00 m, com o topo 

na El. 846,00 m  

O dique 3 ficará localizado entre a Est. 12 + 28,75 m e a Est. 14 + 12,84 m, com o topo 

na El. 846,00 m  

Além destes diques será construído um extravasor lateral (Anexo F), entre as Est. 6 + 
38,75 m e a 6 + 90,75 m. Este extravasor lateral terá a função de proporcionar 
descarga de água nos casos de rejeição de carga nas unidades geradoras.  

Além disso, este extravasor lateral terá a função de realizar descarga de água, se na 
ocorrência de cheias, as comportas gavetas da tomada de água do túnel de adução 
não estiverem fechadas.  

Este extravasor lateral será implantado com a crista de escoamento na El. 844,50 m e 
com 50 m de comprimento (Apêndice B). 

Tomada de Água do Conduto Forçado (Câmara de carga)  

Para ampliação desta PCH Boa Vista II, o topo da tomada de água, atualmente na El. 
844,90 m será alteado para a El. 845,50 m, com a construção de um muro parapeito na 
face de montante.   

Além disso, em ambas as laterais deste canal desde a tomada de água até 4 m a 
montante da primeira tomada de água existente a montante, estas paredes deverão ser 
alteadas também da El. 844,90 m para a El. 845,50 m. Esse trecho apresenta 26 m de 
comprimento total. Neste trecho do canal de adução, apresenta-se um pontilhão 
destinado a travessia deste canal que também deverá ter sua pista de rolamento 
alteada para a El. 845,50 m.  

Para a instalação de comporta - ensecadeira, esta tomada de água apresenta uma 
seção de (1,50 x 1,50) m. Esta comporta - ensecadeira destina-se a permitir a 
realização da inspeção e manutenção do conduto forçado (Apêndice B). 

Conduto Forçado  

Os condutos forçados em todas as alternativas analisadas terão os mesmos traçados, 
variando o diâmetro dos condutos.  

Conforme a Alternativa, os diâmetros dos condutos apresentam-se conforme o Quadro 

2.10 a seguir.  

Quadro 2.10 - Diâmetro dos Condutos - Ampliação  

Alternativa D (m) Q (m³/s) 

I  1,50 8,93  

II  1,60 8,89  

III  1,70 8,87  

IV  1,80 8,85  

V  1,90 8,84  

VI  2,00 8,83  
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Casa de Força (Anexo B) 

Nesta ampliação, todas as unidades geradoras serão instaladas na nova casa de força 
a ser construída a jusante da casa de força existente (Apêndice B). 

A potência a ser instalada nesta ampliação, conforme a alternativa está apresentada no 
Quadro 2.11 a seguir.  

Quadro 2.11 -Potência a Ser Instalada   

ALTERNATIVA  N.º de Unidades  Pot unitária (MW)  P (MW)  

I  1  4 4  

II  2  4 8  

III  2  6 12  

IV  2  8 16  

V  2  10 20  

 

Além das estruturas citadas acima, o arranjo final contará com as seguintes 
características gerais: 

A PCH Boa Vista II a ser ampliada está localizada no rio Marrecas, no município de 
Turvo, no estado do Paraná. A PCH existente aproveita um desnível bruto da ordem de 
206,50 m no local entre o barramento e a casa de força.  

A potência instalada é de 8 MW através de 2 (duas) unidades geradoras de 4 MW.  

O reservatório apresenta-se com o nível de água máximo normal na El. 845,10 m, com 
área total de 9,10 ha com volume total de 0,162 hm³. 

Conforme os estudos desenvolvidos, esta PCH Boa Vista II será ampliada em 16 MW, 
em uma única etapa, ficando com a potência instalada final de 24 MW (Alternativa IV 
do quadro acima).  

Esta ampliação será realizada mantendo-se o barramento existente bem como o nível 
de água máximo normal do reservatório na El. 845,10 m.  

A tomada de água existente no início do canal de adução será parcialmente inutilizada 
para fins de condução de vazões para geração de energia elétrica. Porém uma das 
aberturas será mantida para entrada de água para fins de abastecimento das 
atividades industriais da IBEMA e para descarga das vazões remanescentes.  

Assim, o trecho velho do canal de adução será inutilizado para fins de condução de 
vazões para geração de energia elétrica.   

Este trecho velho do canal de adução será substituído pelo túnel de adução que ligará 
o reservatório com o trecho novo do canal de adução.  

O trecho novo do canal de adução será aproveitado nesta ampliação, porém serão 
necessários construção de diques de proteção no lado direito deste canal, bem como 
de uma estrutura extravasora (Apêndice B).  

O topo da tomada de água do conduto forçado da El. 844,90 m para a El. 845,50 m e a 
abertura já prevista nesta estrutura será aproveitada para ligação com o conduto 
forçado a ser implantado nesta ampliação.  
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O conduto forçado existente será mantido como se encontra atualmente. O novo 
conduto forçado será implantado a esquerda do existente e ligará com a nova casa de 
força a ser implantada a jusante da existente (Apêndice B).   

Assim para a ampliação não serão necessárias as obras de desvio do rio, construção 
da barragem e nem do vertedouro. Basicamente, estruturas necessárias para a 
ampliação são as relativas ao circuito hidráulico de geração.  

O circuito hidráulico de geração compõe-se de canal entrada do túnel de adução, 
tomada de água do túnel de adução, túnel de adução, dique do lado direito do trecho 
novo do canal de adução, alteamento da tomada de água do conduto forçado, conduto 
forçado, casa de força e canal de fuga, todos na margem esquerda do rio Marrecas.   

O sistema foi dimensionado para a vazão máxima turbinada de 13,39 m³/s, sendo 4,48 
m³/s para as unidades geradoras existentes e 8,91 m³/s para a ampliação. 

ESTRUTURAS A SEREM IMPLANTADAS  

A seguir estão descritas as características de cada componente do circuito hidráulico 
de geração a ser implantado.  

 

Canal de Entrada do Túnel de Adução  

O canal de entrada apresenta-se na margem esquerda do reservatório, cerca de 700 m 
a montante do barramento. Apresenta 10,00 m de largura e fundo na El. 843,20 m em 
frente a tomada de água passa para a El. 841,50 m.  

 

Tomada de Água do Túnel de Adução   

Esta tomada de água, localizada na entrada do túnel de adução, é uma estrutura do 
tipo gravidade aliviada cujo coroamento se apresenta na El. 851,00 m e a fundação na 
El. 841,50 m.  

A sua estrutura é de concreto armado com 9,50 m de altura, 6,00 m de largura e 13,50 
de comprimento.  

Esta estrutura destina-se a permitir a entrada de água necessária à geração de energia 
elétrica. Apresentam2 (duas) aberturas, onde na sua entrada encontram-se as grades 
de (2,00 x 4,00) m. Imediatamente a jusante das grades, em cada vão apresentam as 
comportas ensecadeiras de (1,50 x 2,50) m, destinadas a inspeção e manutenção das 
estruturas localizadas a jusante. Em seguida, apresentam as comportas gavetas 
também de (1,50 x 2,50) m destinadas ao controle das vazões turbináveis em casos de 
cheias.  

 

Túnel de Adução  

O túnel de adução segue da tomada de água até encontrar o trecho novo do canal de 
adução (Apêndice B).  

Sua seção é em arco-retângulo, com 4,00 m de diâmetro e 429,00 m de comprimento 
total. A sua abóbada será protegida com concreto projetado e as paredes em rocha 
bruta no trecho em baixa pressão. O seu piso será revestido com concreto de 
regularização.  
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A sua implantação será realizada mediante a escavação do maciço rochoso, com seu 
eixo iniciando na El.844,50 m, junto à tomada de água, atingindo a El.844,00 m na sua 
saída no canal de adução.  

 

Canal de Adução  

Este trecho é o denominado novo do canal de adução. Apresenta-se com cerca de 
1700 m de comprimento, a largura de fundo com 3,00 m e o fundo com elevação 
variável de 842,04 m a 840,90 m.  

Para a ampliação da PCH Boa Vista II, houve necessidade algumas intervenções neste 
trecho do canal para garantia de operação hidráulica com segurança.  

Estas intervenções consistiram em construção do dique de proteção na margem direita 
do canal.  

Os diques serão construídos com enrocamento e vedação com argila.  

Serão construídos diques em três trechos.  

O dique 1 ficará localizado entre a Est. 0 e a Est. 4 + 72,16 m, com o topo na El. 845,50 
m.  

O dique 2 ficará localizado entre a Est. 9 + 15,00 m e a Est. 10 + 86,00 m, com o topo 
na El. 846,00 m.  

O dique 3 ficará localizado entre a Est. 12 + 28,75 m e a Est. 14 + 12,84 m, com o topo 
na El. 846,00 m.  

Além destes diques será construído um canal extravasor, entre as Est. 6 + 38,75 m e a 
6 + 90,75 m.  

Os muros laterais deste canal extravasor servirão de apoio destes diques e portanto 
serão construídos em concreto. 

O canal extravasor será implantado com a crista de escoamento na El. 844,50 m e com 
50 m de comprimento. A jusante da crista, o canal será ainda revestido em concreto e 
estreitado de maneira que 17 m a jusante da crista, ficará com 25 m de largura na El. 
837,00 m. Em seguida, o canal será implantado em rocha e a sua largura será 
estreitado para 10,00 m com o fundo na El. 833,45 m.  

A partir desta seção, o canal ficará com 10,00 m de largura até o encontro com o rio 
Marrecas.  

Este canal extravasor terá a função principal de realizar a descarga de água nos casos 
de rejeição de carga nas unidades geradoras.  

Além disso, este canal extravasor terá a função de realizar descarga de água, se na 
ocorrência de cheias, as comportas gavetas da tomada de água do túnel de adução 
não estiverem fechadas.  

 

Tomada de Água do Conduto Forçado.  

Na tomada de água do conduto forçado será construído um muro parapeito no 
prolongamento da face de montante de maneira que o topo passe da El. 844,90 m para 
a El. 845,50 m.  
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Este muro parapeito terá a função de conter os níveis de água nos casos de 
ocorrências de paradas bruscas das unidades geradoras.  

Além disso, em ambas as laterais deste canal desde a tomada de água até 4 m a 
montante da tomada de água, estas paredes deverão ser alteadas também da El. 
844,90 m para a El. 845,50 m. Esse trecho apresenta 26 m de comprimento total. 
Neste trecho do canal de adução, apresenta-se um pontilhão destinado a travessia 
deste canal que também deverá ter sua pista de rolamento alteada para a El. 845,50 m.  

Para a instalação de comporta - ensecadeira, esta tomada de água apresenta uma 
seção de (1,50 x 1,50) m. Esta comporta - ensecadeira destina-se a permitir a 
realização da inspeção e manutenção do conduto forçado. 

 

Conduto Forçado  

O conduto forçado foi proposto com diâmetros variáveis de 2,00 m para 1,50 m de 
montante para jusante. Após a bifurcação, para condução de água para cada uma das 
unidades geradoras o diâmetro passa para 1,00 m.  

O Quadro 2.12 a seguir apresenta o diâmetro para cada trecho considerado.  

Quadro 2.12 - Diâmetro do conduto forçado.  

Trecho  El. (m)  D (m)  L (m)  V (m/s)  

1  838,82 a 827,90  2,00  78,45  2,83  

2  827,90 a 802,38  1,90  53,40  3,14  

3  802,38 a 770,96  1,80  40,65  3,50  

4  770,96 a 731,62  1,70  62,30  3,92  

5  731,62 a 701,75  1,60  57,35  4,43  

6  701,75 a 693,06  1,50  16,65  5,04  

7  693,06 a 666,66  1,50  50,65  5,04  

8  666,66 a 639,30  1,50  75,65  5,04  

9  639,30 a 637,50  1,50  22,00  5,04  

Após a 

bifurcação  

637,50  1,00  15,00  5,67  

 

Casa de Força  

A casa de forçado tipo abrigada destina-se a instalação de 2 (duas) unidades 
hidrogeradoras, do tipo Francis simples de eixo horizontal, com 8 MW instalados cada. 
A vazão turbinada para cada unidade é de 4,46 m³/s, para uma queda de referência de 
205,56 m. Apresenta comprimento total de 29,35 m e largura no sentido do fluxo de 
9,75 m.  
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O nível de água do rio junto à casa de força, para a cheia com tempo de recorrência de 
1000 anos, atinge a El.639,32 m.  

 

Canal de Fuga  

O canal de fuga escavado em rocha apresenta comprimento de 180,00 m e largura 
média de 8,50 m. O fundo do canal de fuga, no trecho inicial, apresenta-se na El. 
627,80 m, e no trecho final, junto ao rio, na El. 634,00 m. O N.A. máximo normal junto à 
casa de força é 635,24 m.  

Organização Espacial  

O acesso principal à casa de força está localizado na margem esquerda do rio 
Marrecas. Na El. 642,00 m será executado em aterro compactado para o pátio de 
manobras que se localiza na lateral esquerda da casa de força, de onde se tem acesso 
tanto à área de descarga quanto à sala de controle.  

A área de descarga está localizada na plataforma no lado esquerdo, na El.642,00 m, e 
também está dimensionada para servir de estoque para os componentes 
eletromecânicos numa eventual sobreposição de fornecimento dos equipamentos, 
evitando assim o estoque em área externa e descoberta.  

A montante da casa de força, também na El. 642,00 m, está localizada a área que 
abriga a sala de controle, com visual para a sala de máquinas, a sala de baterias, a 
copa e os sanitários.  

A subestação também está localizada a montante da casa de força, na El.642,00 m, 
atrás da área que abriga a sala de controle.  

Na El.649,70 m está prevista a instalação de uma ponte rolante, com capacidade de 
400 kN, cobrindo todo o comprimento da casa de força, incluindo a área de montagem. 
O piso das unidades se encontra na El.632,68 m.  

 

Sistema Construtivo 

A estrutura principal da casa de força abaixo da El.642,00 m apresenta comprimento 
(na direção do fluxo) de 9,75 m, largura (transversal ao fluxo) de 29,35 m e altura de 
14,20 m. Toda a estrutura deve ser executada em concreto armado.  

A superestrutura vai da El.642,00 m até a El.649,70 m. Deverá ser executada em 
concreto armado, sendo as paredes de fechamento executadas em alvenaria aparente 
com tijolo maciço, solidária aos pilares e, após a conclusão das paredes, deverá 
receber pintura com resina sintética para proteção.  

A cobertura será estruturada por meio de treliças metálicas que sustentarão as telhas 
de aço pré-pintadas tipo sanduíche.  

10.3 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS MECÂNICOS  

 

Turbinas, Reguladores de Velocidade e Válvulas Borboleta  

A PCH Boa Vista II será equipada com 2 (duas) unidades geradoras alimentadas a 
partir de um circuito hidráulico de geração constituído pela tomada de água do túnel de 
adução, túnel de adução, canal de adução, tomada d'água do conduto forçado, conduto 
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forçado e derivações para as máquinas que conterão válvulas borboleta, instaladas 
imediatamente a montante das unidades geradoras, para garantir a segurança e 
permitir inspeções e manutenções das unidades.  

 

Turbinas  

As turbinas selecionadas são do tipo Francis, de eixo horizontal, com rotor simples,com 
caixa espiral em chapas de aço soldadas, com capacidade que garanta uma potência 
não inferior a 8.207 kW no eixo da turbina, sob queda de referência de 205,56 m.  

As turbinas deverão ser fornecidas completas, compreendendo tubulação de transição 
entre o conduto forçado e a válvula borboleta, caixa espiral, distribuidor e mecanismo 
de acionamento, servomotor óleo-hidráulico, rotor Francis simples em aço inoxidável, 
tubo de sucção metálico, eixo, mancais de guia, escora e/ou derivados da combinação 
entre os dois, regulador de velocidade do tipo eletrônico-digital, componentes 
periféricos etc.  

As turbinas hidráulicas deverão ser projetadas para operar satisfatoriamente sob 
quedas correspondentes às condições previstas para a operação do reservatório, sob 
as diversas faixas de carga, de forma confiável e segura, livre de vibrações, ruídos, 
instabilidades etc.  

As turbinas deverão ser adequadas para operar entre as quedas líquidas de 202,65 m 
e 209,75 m, com uma rotação síncrona de 720 rpm.  

Cada turbina deverá ser projetada e fabricada para suportar todas as tensões 
resultantes da operação da unidade em condições nominais e em caso de disparo, sem 
que isto venha a incorrer em riscos aos equipamentos. O rotor da turbina deverá ser 
fabricado inteiramente em aço inoxidável.  

O rotor da turbina deverá ser projetado para permitir operação suave em todas as 
faixas de operação previstas, bem como, para as condições de transientes mais 
adversas.  

As palhetas do distribuidor e o mecanismo de operação deverão ter mancais 
autolubrificantes. O acionamento do mecanismo de regulação será a partir de 
servomotor, com alimentação a partir do sistema óleo-dinâmico do regulador de 
velocidade.  

As palhetas do distribuidor deverão ser projetadas para ter uma tendência de 
fechamento tal que atinjam a posição de velocidade síncrona sem carga, somente sob 
a influência da pressão hidráulica, no caso de perda do controle do servomotor.  

O distribuidor e as pás diretrizes deverão ser de construção em chapas de aço, com os 
mancais das pás dotados de elementos autolubrificantes. A vedação do eixo deverá ser 
do tipo labirinto e gaxetas e dispor de vedação de manutenção.   

O eixo da turbina será suportado por dois mancais, sendo um guia e o outro combinado 
guia/escora tipo deslizamento. O mancal escora/guia deverá ser dimensionado para 
operar nas condições mais severas, impostas nas rejeições de carga, e nas condições 
normais de operação. O eixo da turbina deverá ser executado em aço forjado ou similar  

As unidades hidráulicas de lubrificação e de regulação deverão possuir trocadores de 
calor e todas as tubulações, registros e flanges necessários para o circuito de 
alimentação do mancal combinado e de água de resfriamento.  
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O volante de inércia deverá ser devidamente dimensionado em conjunto com o 
fornecedor do gerador, para completar o GD² necessário do sistema para condições de 
estabilidade.  

Os tubos de sucção deverão ser construídos em chapas de aço ASTM A36 ou similar, 

constituído de tubulação horizontal com modificação progressiva da seção, e 

prolongado por trecho troncocônico. 

As características básicas da turbina são 

Quantidade 02 (duas 

Tipo Francis Horizontal Simples 

Potência nominal (eixo) 8.207 kW 

Queda de referência (Hr) 205,56 m 

Vazão de engolimento unitária 4,446 m3/s 

Rotação nominal 720 rpm 

Nível de montante para queda de referência (Hp) 845,10 m 

Nível de jusante para queda de referência (Hp) 635,06 m 

Nível de jusante para queda mínima (Hmin.) 637,97 m 

Elevação da linha de centro do eixo da turbina 633,89 m 

 

A queda de referência (Hr) a ser considerada para dimensionamento da turbina será 
conceitualmente a menor queda na qual a turbina com seu distribuidor completamente 
aberto ainda é capaz de fornecer a potência nominal.  

A queda de projeto (Hp) é conceitualmente aquela queda em que a turbina opera em 
seu melhor rendimento, e deverá ser fornecida pelo fabricante da turbina.  

A turbina deverá ser projetada para a pressão de 285,13 m.c.a. 135% x (NA de 
montante - elevação da linha de centro do distribuidor = 135% x (845,10 - 633,89) = 
285,13 m.c.a.) de máxima sobrepressão imposta ao circuito hidráulico de geração, 
devido ao fechamento dos reguladores de velocidade ou válvulas borboleta.  

 

Reguladores de Velocidade 

As turbinas deverão ser fornecidas com reguladores de velocidade eletrônico-digitais, 
tipo PID, capazes de controlar individual ou conjuntamente a potência ativa das 
turbinas em função da carga, freqüência ou nível do reservatório. O controle normal 
será automático, local ou remoto, e incluirá as fases transitórias e de regime 
permanente sem intervenção de operadores. O controle manual será para testes ou 
condições excepcionais.  

O sistema de pressão do regulador deverá ser dimensionado, tendo em vista o volume 
do servomotor do distribuidor, a fim de que se tenha capacidade suficiente para evitar 
paralisações, por queda de pressão, durante distúrbios no sistema. Além disso, deverá 
ser estabelecida uma margem adequada de segurança, para que o regulador seja 
capaz de fechar as palhetas do distribuidor, mesmo quando houver falhas em suas 
bombas.  
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Válvulas Borboleta  

Cada turbina possuirá uma válvula borboleta a montante da caixa espiral. As válvulas 
borboleta serão responsáveis pelo isolamento de uma turbina em relação à outra e ao 
sistema de adução único, permitindo a drenagem e manutenção do grupo, sem 
interferir na operação da outra unidade.  

As válvulas borboleta também serão o elemento de segurança da turbina, e deverão 
ser fechadas com auxílio de contrapeso, sem necessidade de energia externa, em caso 
de falha de um grupo hidrogerador.  

A abertura da válvula borboleta será realizada com pressão equilibrada, por meio de 
uma válvula by-pass de acionamento hidráulico.  

As características principais da válvula borboleta são:  

Quantidade   02 (duas)  

Diâmetro 1.000 mm  

Pressão máxima de projeto  283,39 m.c.a.  

Elevação da linha de centro do eixo da válvula  635,18 m  

 

Conduto Forçado  

Para a condução da água do reservatório para as unidades geradoras, a ampliação da 
PCH Boa Vista II será dotado com conduto com diâmetro variável, conforme o Quadro 

2.13 a seguir:  

Quadro 2.13 - Medidas do conduto forçado. 

 Trecho  D (m)  L (m)  El. (m)  

1  2,00  78,45  838,82 a 827,90  

2  1,90  53,40  827,90 a 802,38  

3  1,80  40,65  802,38 a 770,96  

4  1,70  62,30  770,96 a 731,62  

5  1,60  57,35  731,62 a 701,75  

6  1,50  16,65  701,75 a 693,06  

7  1,50  50,65  693,06 a 666,66  

8  1,50  75,65  666,66 a 639,30  

9  1,50  22,00  639,30 a 634,68  

Após a bifurcação  1,00  15,00  634,68  

 

O conduto forçado, bem como as derivações para as unidades, deverá ser provido de 
anéis de ancoragem e de anéis coletores de água de percolação na sua extremidade 
superior e, caso necessário, anéis de reforço para manter a circularidade do conduto 
durante a concretagem, nos trechos que serão concretados, com dimensões e 
espaçamento adequadamente definidos.  
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O reforço central da bifurcação deverá ser fabricado de chapas de aço carbono ASTM 
A516 Gr 70, ASTM A572 Gr 50, SAR 50/60 ou RRSt 52.3.  

As chapas e perfis laminados destinados à fabricação das virolas e demais peças com 
função estrutural geral poderão ser fabricadas em aço ASTM A36 ou NTU-SAR 50 ou 
similar.  

O projeto do conduto deverá ser executado de acordo com a Norma ABNT NBR 10132 
- Cálculos de condutos forçados, na sua última revisão, considerando-se o conduto 
como conduto forçado de classe II e com as recomendações da Comité Européen de la 
Chaudronnerie et de la Tôlerie (C.E.C.T.) -Recommendation for the Design, 
Manufacture and Erection of Steel Penstocksof Welded Construction for Hydro Electric 
Installation. 

Os equipamentos e suas peças deverão satisfazer às condições mais desfavoráveis de 
carga possível, seja durante seu transporte, montagem ou operação.  

O conduto forçado deverá suportar uma carga máxima de pressão transitória devida a 
uma rejeição de plena carga em ambas as unidades ocasionando uma sobrepressão 
da ordem de 283,39 m.c.a. e espessura não inferior ao critério 5.6.2 da Norma ABNT 
NBR 10132.  

 

Equipamentos Hidromecânicos  

Comporta Gaveta de Descarga das Vazões Remanescentes  

Para atender a legislação ambiental vigente no rio onde será construída a ampliação 
PCH Boa Vista II, a vazão remanescente, junto ao barramento, deverá ser garantida 
por meio da abertura de uma comporta gaveta instalada no muro direito do canal de 
adução, imediatamente a jusante da tomada de água do canal de adução.  

O material da comporta deverá ser ferro fundido. 

As características principais da comporta de descarga da vazão remanescente são:  

Quantidade 1 (uma) 

Dimensões (0,50 x 0,50) m 
Vazão remanescente 0,66 m³/s 

Elevação da soleira da comporta gaveta 842,75 m 

Carga hidrostática máxima 2,35 m.c.a 

 

Dimensionamento: deverá atender ao disposto nas normas ABNT NBR 8883 e ABNT 
NBR 11213, salvo quando explicitamente especificado.  

Vedações: em SBR (estireno-butadieno) de perfil tipo nota musical para as laterais e 
frontal, de perfil retangular para a soleira, fixada ao tabuleiro por prensa vedação em 
aço carbono com parafusos e porcas em aço inoxidável. Para as comportas vagão, as 
vedações laterais e frontais serão revestidas com película PTFE na região de contato 
com a peça fixa.  

Peças fixas de segundo estágio: a soleira para apoio e vedação deverá ser constituída 
de uma viga em perfil “I”, duas vigas laterais curvas em perfil “T”, para apoio da 
vedação lateral e rodas principais/cutelos, e outras duas vigas em perfil “U” para apoio 
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das guias laterais, em aço carbono ASTM A-36. A soleira e as vigas laterais deverão 
ser dotadas de contra vedação constituída de tira de aço inoxidável ASTM A-240 304. 
Chapas e cantoneiras, em aço carbono ASTM A-36, convenientemente espaçadas, 
soldadas ás peças fixas de primeiro estágio para fixação e regulagem, por meio de 
chumbadores e porcas de aço, às peças fixas de segundo estágio. Peças fixas de 
primeiro estágio: constituídas de barras chatas de aço com chumbadores e embutidos 
no concreto primário, onde serão soldados os niveladores das peças fixas de segundo 
estágio.  

Dispositivos de calagem: compostos por duas vigas articuladas em aço carbono ASTM 
A36, eixo em aço inoxidável e bucha autolubrificante. A estrutura deve ser apoiada em 
suporte com chumbadores e porcas de aço para regulagem no concreto primário.  

 

Comporta Gaveta da Tomada de Água do Túnel de Adução  

A comporta tipo vagão deverá ser construída por um elemento único em aço estrutural 
soldado, composto por 01 (um) painel.  

O paramento da comporta deverá ser equipado com vedações de borracha, a jusante, 
tipo nota musical, fixadas por meio de barras chatas em aço carbono, com parafusos e 
porcas em aço inoxidável. As superfícies de apoio das vedações deverão ser em aço 
inoxidável. A comporta deverá ser dotada de rodas bi apoiadas ou em balanço que 
permitam o corte do fluxo nominal das turbinas.  

As operações de abertura e fechamento da comporta serão por pedestal de manobra 
com volante, operado na El.851,00 m.  

A abertura total da comporta com o túnel de adução drenado deverá ser possibilitada 
mediante a equalização de pressões a montante e a jusante da comporta através de 
um cracking de 100 mm na comporta acionada com auxílio de hastes de manobra 
articuladas. Somente após a equalização de pressões de montante e jusante, a 
comporta poderá ser aberta.  

O fechamento poderá ser feito com desequilíbrio de pressões de montante e jusante da 
comporta.  

As características básicas da comporta gaveta da tomada de água são:  

Número de painéis por comporta 02 (dois) 

Tipo Vagão 

Largura livre 1.500 mm 

Altura livre 2.500 mm 

Cota da soleira 842,50 m 

N.A. máximo normal 845,10 m 

N.A. máximo maximorum 848,04 m 

 

Grade da tomada de água do conduto forçado 

Com a finalidade de impedir a entrada de detritos no túnel de adução, a tomada de 
água é provida de 2 (dois) vãos de grades. As grades deslizam num plano inclinado 
(1,00 V: 0,15 H).  
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Cada vão do painel de uma grade tem largura útil de 2.000 mm e a altura útil de 4.000 
mm, resultando em uma área livre de 8,00 m² e velocidade nas grades de 0,84 m/s, 
para a vazão normal de engolimento.  

As grades da tomada de água deverão ser metálicas de construção soldada, composta 
de barras verticais, apoiadas em vigas horizontais, convenientemente espaçadas. As 
barras verticais deverão ter espaçamento conforme recomendado pelo fabricante da 
turbina.  

O dimensionamento da grade deverá considerar que a frequência natural de vibração 
dos painéis das grades seja 1,5 vezes maior que a frequência da força de excitação do 
fluxo, conforme Norma ABNT NBR 11213 (Grade de tomada de água para instalação 
hidráulica – Cálculo).  

As características básicas da grade da tomada de água são:  

Tipo de painel:  Deslizante, removível  

Quantidade 02 (duas)  

Número de painéis por jogo  01 (um)  

Largura livre 2.000 mm  

Altura do painel  4.000 mm  

Cota da soleira  842,00 m  

 

Limpa-grades da Tomada de Água do Conduto Forçado 

A tomada de água deverá ser provida de dispositivo mecânico para limpeza da grade, 
dotado de garra fabricada em aço carbono que deslizará sobre a própria grade. A 
movimentação da garra será feita com a talha elétrica da tomada de água.  

As condições de projeto, carregamento e verificações da estrutura da máquina limpa-
grade deverão ser conforme norma ABNT na NBR 11213.  

O mecanismo mecânico do dispositivo limpa-grade é composto de uma garra mecânica 
(limpadora da grade) fabricada em chapas e perfis de aço carbono ASTM A 36 / SAE 
1020, tendo em sua parte inferior dentes para efetuar a limpeza dos vãos entre as 
barras inclinadas da grade. Os dentes serão espaçados de acordo com o espaçamento 
da grade. É composto também de um sistema pneumático, hidráulico ou motorizado de 
acionamento da garra.  

 

Equipamentos de levantamento 

Estrutura: deverá ser dimensionada conforme norma NBR 8400 da ABNT, ser 
constituída de vigas principais, com suas extremidades ligadas rigidamente às 
cabeceiras, sendo providas de passadiço lateral com piso em chapa xadrez, provido de 
corrimão e rodapé, em todo o lado do acionamento, para manutenção do equipamento. 
As vigas principais deverão ser do tipo caixa fechada, eletricamente soldada, 
possuindo internamente diafragmas de chapas, soldados, de forma a conferir maior 
rigidez ao sistema. As cabeceiras deverão ser construídas em perfilados e chapas 
soldadas, formando uma peça única, com assentos usinados para os mancais de 
rolamento, autocompensadores de rolos, das rodas. A flecha máxima das vigas 
principais, nas condições normais de carregamento, não deve exceder 1/800.  
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Mancais de rolamento: todos os mancais deverão ter vida útil de 10.000 horas.  

Rodas: as rodas deverão ser construídas de aço forjado ASTM A-504 C, sendo que a 
diferença entre a dureza da superfície da roda e do trilho deve ser maior que 50 
HBrinell.  

Mecanismo de elevação e freios: cada mecanismo deverá ser constituído de um motor 
elétrico acoplado por meio de acoplamento flexível a um redutor e este a um tambor. 
Os mecanismos deverão ser dotados de dois freios de sapatas duplas.  

Mecanismo de translação e direção: deverá ser executado de maneira manual através 
de duas talhas de corrente, sendo uma para cada movimento, com carcaça em ferro 
fundido, acoplados por meio de luva elástica. Os eixos de transmissão deverão ser 
apoiados sobre mancais de ferro fundido com rolamentos autocompensadores.  

Controle de velocidade do mecanismo de elevação: deverá ser feito através de 
inversores de frequência.  

Tambores: os tambores deverão ser executados em chapa de aço calandrada, com 
ranhuras na superfície para acomodar o cabo de aço necessário para atender a altura 
de elevação sem sobreposição.  

Cabos de aço: deverão ser dimensionados conforme norma NBR 8400 da ABNT. O 
diâmetro e o número de pernas deverão ser dimensionados de forma a garantir o 
coeficiente de segurança adequado ao tipo de serviço. Os cabos devem ser da 
classificação 6 x 37 Warrington, tipo extraflexível – “ImprovedLow Steel”, alma de fibra, 
cujos fios deverão ser polidos, ou galvanizados quando sujeitos a imersão em água.  

Gancho: deverá ter as características construtivas e dimensionais conforme normas 
DIN 15401, 15402 ou equivalentes. O gancho principal deverá ser tipo duplo com furo 
central, de aço forjado, montado de forma a girarem sobre rolamentos de encosto.  

Dispositivos: deverão ser previstos dispositivos de sobrecarga, de cabo frouxo, fins de 
curso, polias compensadoras, e outros que se fizerem necessários para propiciar uma 
operação segura.  

Diversos: Cada equipamento deverá ser equipado com buzina, refletores externos e 
tomadas para a manutenção e para -choques de mola em suas cabeceiras.  

Caminho de rolamento e batentes: os trilhos devem ser dimensionados conforme NBR 
8475 da ABNT, devendo ser previstos batentes no final do caminho de rolamento das 
pontes e pórticos e do carro.  

Todos os equipamentos de levantamento serão testados no campo com sobrecarga de 
20% em relação à capacidade de projeto e de acordo com a norma NBR 9596 da 
ABNT.  

Os movimentos de elevação e abaixamento do equipamento de levantamento pela 
ação de seus guinchos mecânicos e motores elétricos/redutores deverão ser suave, 
livre de vibrações, trancos ou ruídos prejudiciais.  

 

Talha e Monovia da Tomada de Água 
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A talha elétrica para movimentação da comporta gaveta e grade da tomada de água 
poderá se movimentar em monovia instalada na linha de centro da respectiva 
comporta.  

A talha será montada sobre carro móvel de modo a permitir a movimentação da 
comporta gaveta e grade da tomada de água. O carro deverá deslocar-se sobre 
caminho de rolamento metálico e será de construção em aço soldado.  

Os movimentos de translação e elevação deverão ser motorizados. Deverá permitir 
comando remoto a partir de botoeira. O carro deverá ser dotado de cobertura contra 
intempéries.  

Características básicas da talha e monovia da tomada de água:  

Quantidade de talhas  01 (uma)  

Quantidade de monovias  01 (uma)  

Capacidade nominal da talha  100 kN  

Movimento de elevação e translação  Acionamento elétrico  

Tensão de acionamento  380 Vcc – 3Ø – 60 Hz  

Tipo de comando do acionamento  Botoeira pendente  

Curso do gancho 15.000 mm  

Comprimento do caminho de rolamento da monovia  6.752 mm  

 

Ponte Rolante da Casa de Força 

Deverá ser fornecida completa, com todos os equipamentos e dispositivos de 
segurança, de modo a permitir movimentos precisos de translação da ponte, do carro 
onde será instalada a talha da elevação do gancho. Todos os movimentos serão 
motorizados.  

A ponte rolante da casa de força deverá ser projetada de acordo com a norma NBR 
8400, para condições intermitentes de serviço.  

Para movimentos de elevação, a ponte contará com uma talha motorizada com 
acionamento a partir de botoeira com controle remoto.   

Todos os motores e equipamentos elétricos deverão ser adequados ao uso em 
equipamentos de levantamento e transporte.  

Além do gancho principal a ponte deverá ser equipada com um gancho auxiliar. O 
sistema do tambor, cabos de aço e gancho deverá ser projetado de tal forma que os 
cabos não fiquem trançados durante a movimentação da carga em todo curso do 
gancho.  

As características básicas da ponte rolante da casa de força são:  

Quantidade  01 (uma)  

Capacidade nominal (principal/auxiliar)  400/100 kN  

Vão entre as linhas de centro dos trilhos  7.600 mm  

Curso do gancho principal e auxiliar  16.300 mm  

Comprimento do caminho de rolamento   29.050 mm  

Movimento de elevação e translação   Acionamento elétrico  
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Tensão de acionamento  380 Vcc – 3Ø – 60 Hz  

Cota elevação do caminho de rolamento  649,70 m  

Cota elevação do piso da área de descarga/montagem  642,10 m  

Cota elevação do piso da sala de máquinas  632,68 m  

 

Talha e Monovia do Tubo de Sucção  

A talha elétrica para movimentação da comporta ensecadeira do tubo de sucção 
poderá se movimentar em monovia instalada na linha de centro da respectiva 
comporta.  

A talha será montada sobre carro móvel de modo a permitir a movimentação da 
comporta ensecadeira. O carro deverá deslocar-se sobre caminho de rolamento 
metálico e será de construção em aço soldado. 

Os movimentos de translação e elevação deverão ser motorizados. Deverá permitir 
comando remoto a partir de botoeira. O carro deverá ser dotado de cobertura contra 
intempéries.  

Características básicas da talha e monovia do tubo de sucção:  

Quantidade de talhas  01 (uma)  

Quantidade de monovia  01 (uma)  

Capacidade nominal da talha  30 kN  

Movimento de elevação e translação  Acionamento elétrico  

Tensão de acionamento  380 Vcc- 3Ø - 60 Hz  

Tipo de comando do acionamento  Botoeira pendente  

Curso do gancho  17.500 mm  

Comprimento do caminho de rolamento da monovia  12.000 mm  

 

Sistemas mecânicos auxiliares 

A casa de força será atendida pelos seguintes sistemas mecânicos auxiliares:  

 Sistema de água industrial  

 Sistema de drenagem e esgotamento  

 Ar condicionado e de exaustão  

 Sistema de proteção contra incêndio  

 Sistema de água de serviço  

 Sistema de água tratada  

 Sistema de esgoto sanitário  

 Sistema de separação água/óleo  

 Sistema de medições hidráulicas  

 

Sistema de Água Industrial 

O sistema de água industrial foi previsto para suprir os trocadores de calor do mancal 
combinado das unidades, vedação do eixo e sistema de água de serviço.  
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O sistema será composto basicamente por filtro duplo automático, instrumentação de 
controle, quadros elétricos e rede (s) de distribuição. Em função da baixa pressão nas 
tomadas de água industrial, foram previstas duas bombas para esse sistema, sendo 
um principal e uma reserva conforme fluxograma PBV-2M-DEFL-102.  

O projeto e dimensionamento do sistema deverão ser feitos de modo a atender os 
seguintes critérios:  

• O sistema deverá possuir 01 (um) filtro principal para atender as duas unidades 

concomitantemente.  

• Os filtros de água deverão ser do tipo dúplex, com válvulas de isolamento com 

acionamento eletropneumático, com processo de retrolavagem automático, 

dotados de malha de filtragem de 500 mícrons. O filtro deverá ser dotado de 

pressostato diferencial interligado com o SDSC. A saída de cada filtro deverá ser 

provida de um indicador de pressão, um indicador de temperatura, uma válvula 

de retenção e uma válvula de bloqueio.  

• As tomadas de água para o sistema de água industrial deverão ser providas de 

grelha para proteção contra entrada de detritos. Cada tubulação de captação 

deve possuir uma tomada de ar comprimido para desobstruir a grelha, válvula de 

bloqueio/isolamento e indicador de pressão.  

• O circuito de água industrial deverá dispor de válvula de isolamento na entrada e 

na saída e válvula globo para o controle de vazão.  

A rede de distribuição de água de resfriamento não deverá apresentar reduções 
bruscas no seu diâmetro visando à conexão com válvulas e ou conexões. 

 

Sistema de drenagem e esgotamento 

O sistema de drenagem e esgotamento tem por finalidade coletar, conduzir e bombear 
as águas de infiltração, de percolação, de resfriamento, de vazamentos e de limpeza 
da casa de força, além de garantir o total esgotamento das turbinas. 

Para o esvaziamento das turbinas, deverá se fechar a válvula borboleta a montante da 
respectiva turbina, assim como a comporta ensecadeira do tubo de sucção. O 
esgotamento se dará por gravidade através da abertura manual das válvulas 
correspondentes para o poço de drenagem e esgotamento.   

O sistema de drenagem e esgotamento será composto basicamente de uma rede 
coletora, válvulas, central de drenagem e esgotamento, poço e bombas submersíveis, 
instrumentação de controle, e quadro elétrico conforme fluxograma PBV-2M-DEFL-103.   

As águas de drenagem provenientes da área das centrais hidráulicas dos mancais das 
unidades passarão por uma caixa separadora de água e óleo.  

As bombas deverão ser dimensionadas, de modo a proporcionar proteção adequada 
contra inundações da casa de força.   
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A central deve ser equipada com 03 (três) bombas, uma principal, uma de apoio e uma 
de reserva, cada uma com capacidade igual à vazão afluente ao poço de drenagem.  

O controle do sistema deverá ser feito através de quadro local dotado de Controlador 
Lógico Programável (CLP), transdutor de nível (acionamento das bombas) e chaves de 
nível eletrônicas independentes para alarmes.  

O sistema de drenagem da casa de força será dotado de uma caixa separadora de 
água e óleo imediatamente antes da descarga ao poço de drenagem e esgotamento, 
de modo a conter os eventuais vazamentos ou gotejamentos de óleo de equipamentos 
ou remanescentes da lavação de pisos, galerias etc. Por diferença de densidade o óleo 
contido nesta caixa deverá ser removido para posterior descarte. 

 

Equipamentos e Sistemas Elétricos 

Características Principais 

• O sistema elétrico de geração será composto por dois geradores de 8.889 
kVA / 13,8 kV / 720 rpm. Os geradores terão ligação estrela com neutro aterrado 
via resistência de aterramento. A definição do tipo e valor da impedância deverá 
ser objeto de estudo específico quando do projeto executivo.   
• O circuito de geração será composto por conjuntos de proteção para os 
geradores contra surtos de tensão e de manobra em 13,8 kV. Ambos os 
conjuntos estão enclausurados em cubículos metálicos próprios para média 
tensão. A interligação entre eles será realizada através de barramento rígido e a 
saída para o transformador elevador será através de cubículo adicional.   
• Interligando-se aos barramentos de geração, haverá um cubículo 
destinado a conter os equipamentos de proteção e medição para a energia 
gerada pela Casa de Força existente, que apresenta 8 MW de potência 
instalada. Com isto, a Linha de distribuição que atualmente se conecta na 
Fábrica da IBEMA será desativada, e toda a energia irá para o novo ponto de 
conexão que é SE Faxinal da Boa Vista, de propriedade da Copel Distribuição.  
• A PCH será operada via Sistema de Supervisão, Controle e Proteção que 
será instalado na sala de controle, o qual permitirá operação remota da mesma.  
• Os serviços auxiliares da usina em corrente alternada (CA) serão 
alimentados via Transformador de Serviços Auxiliares (TSA), localizado na SE;  
• Já os serviços auxiliares em corrente contínua em 125 Vcc serão 
alimentados via banco de baterias estacionárias quando da falta de energia no 
barramento CA;  
• Será instalada Subestação Elevadora (SE) adjacente à Casa de Força 
para elevação da tensão de geração para 34,5 kV;  
• A LT que transportará a energia gerada pela PCH Boa Vista II (24 MW) 
até a interligação com os demais potenciais hidroelétricos da região, 
denominada Subestação Coletora IENER, terá extensão de aproximadamente 
2,0 km, circuito simples, cabo CA 336,4 MCM.  
• A PCH Boa Vista II conectar-se-á ao SIN por meio do bay de 138 kV na 
SE Faxinal Boa Vista de propriedade da Copel Distribuição S.A., este tendo 
como origem a Subestação Coletora IENER adjacente à SE Faxinal Boa Vista. 
Para tanto, tanto Subestação Coletora IENER quanto SE Faxinal Boa Vista 
serão implantadas pelo consórcio formados pelas usinas na região, sendo que 
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esta última por ser uma ampliação do sistema Copel, terá seu valor ressarcido 
ao consórcio.  

 

Gerador e Equipamentos Associados 

O gerador deverá ser fornecido completo em conformidade com a norma ABNT NBR 
IEC 60034 em sua versão atual, com todos os componentes necessários ao seu 
perfeito funcionamento, tais como:  

• Gerador síncrono, trifásico, eixo horizontal, completo (estator, rotor, mancais, 

base, excitação, caixas de terminais, etc);  

• Instrumentação;  

• Transformadores de corrente, junto aos terminais da fase e neutro;  

• Escovas no eixo e no rotor, próprias para sistema de proteção do rotor;  

• Volante de inércia (se necessário);  

• Sistema de lubrificação do óleo dos mancais (UHLM) (se necessário);  

• Sistema de frenagem (se necessário);  

O gerador terá as seguintes características técnicas:  

Quadro 2.14 - Características Básicas do Gerador 

Quantidade 02 

Turbina - acionamento Francis simples eixo horizontal 

Potência nominal 8.889 kVA 

Tensão nominal 13,8 kV 

Frequência 60 Hz 

Polaridade 10 (720 rpm) 

Fator de potência 0,90 

Velocidade de disparo 1,6 Vn 

Grau de proteção IP 21 

Refrigeração Autoventilado 

Excitação Brushless PMG (preferencialmente) 

Montagem Horizontal 

Ambiente 40°C a 1.000 m 

Regime de Serviço S1 

Classe térmica do isolamento F 

Elevação de temperatura 80°C / 100°C 

Rendimento nominal ≥ 96,0% 

Relação de curto-circuito (Kcc) ≥ 0,8 

Xd (não saturado) ≤1,2 pu 
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Mancal Deslizamento (bucha) 

Tipo do mancal Guia-escora 

GD2 (total requerido) 25 tf.m² (nota 1) 

Acoplamento com turbina Direto 

Notas  

(1) Caso o GD² natural do gerador não seja suficiente para atender o GD² total 

requerido, deve ser fornecido volante de inércia junto com o gerador. O GD² do 

volante de inércia não poderá ser superior a 60% do GD² do conjunto gerador - 

volante de inércia;  

(2) As cargas radiais e axiais sobre os mancais devem ser confirmadas e ajustadas 

com o fornecedor da turbina.  

(3) O gerador será resfriado a ar, autoventilado, aspirando ar ambiente da sala de 

máquinas a uma temperatura não superior a 40°C. O ar quente será descarregado 

no exterior por meio de dutos de ar.  

(4) O sistema de frenagem do gerador compreenderá, basicamente, um sistema 

eletropneumático acionado no volante com dispositivos automáticos de controle e 

supervisão.  

(5) O sistema de excitação será preferencialmente do tipo "brushless" (sem escovas) 

PMG (permanente magnetgenerator) com regulador de tensão, com canal 

automático e realizará as seguintes funções: regulação de tensão; limitação de 

mínima excitação, máxima excitação, fluxo e ângulo de carga; controle de reativo; 

sincronização; seguimento; estabilização do sistema de potência; testes “on/off-

line”; ação de regulação. Deverá ser capaz de manter a tensão nos terminais do 

gerador em +/-0,5% do valor ajustado em toda faixa de operação, desde vazio a 

plena carga, com variação de freqüência de +/-5%. Deverá também possibilitar o 

ajuste de tensão para valores compreendidos entre +/-10% da tensão nominal. Em 

regime transitório, para um curto no lado de AT do transformador elevador, o 

sistema de excitação deve ser capaz de manter a tensão de excitação em 20% do 

valor de teto, quando a tensão terminal do gerador for 20% do valor nominal.  

O sistema de proteção do gerador será composto por um grupo de relés dedicados, 
contendo todas as funções de proteção necessárias. 

Cubículos de 13.8 kV 

Os cubículos de 13,8 kV terão as seguintes características: 

Quadro 2.15 - Características Básicas do Cubículo de 6,9 kV 

Tensão nominal  13,8 kV  

Classe  17 kV  

Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) 95 kV  
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Tensão suportável à freqüência industrial 1 min. (valor eficaz)  34 kV  

Potência nominal do barramento principal  30 MVA  

Corrente suportável de curta duração (valor eficaz)  31,5 kA  

Instalação interna  IP4X  

Os cubículos de 13,8 kV serão os seguintes:  

• 02 x Cubículos de Surtos e Saída do Gerador (CSSG): Este cubículo terá a 

função de sincronização, chaveamento e proteção do gerador e será 

composto de disjuntor (DJ), transformadores de corrente (TC), 

transformadores de potencial (TP), para-raios (PR) e capacitores (C).  

• 01 x Cubículo do Transformador Elevador (CTE): Este cubículo terá a função 

de alimentar a baixa tensão do Transformador Elevador (TE), sendo 

composto de barramento de saída, TPs, para-raios (PR) e chaves 

seccionadoras (SEC).  

• 02 x Cubículos de Neutro (CNG): terá a função de fazer o aterramento do 

gerador, sendo composto basicamente de resistor de aterramento (RA) e 

transformador de corrente (TC) . A especificação de ambos deverá ser feita 

quando concluídos os estudos de seletividade de curto-circuito da usina.  

• 01 x Cubículo para conexão da Casa de Força Existente: terá a função de 

conectar e proteger a energia gerada da Casa de Força existente (8 MW) ao 

barramento de geração principal da nova Casa de Força. Será composto de 

disjuntor (DJ), transformadores de corrente (TC), transformadores de 

potencial (TP) e chaves seccionadoras (SEC). 

 

Sistema de Supervisão, Controle e Proteção 

Visto que a usina já possui SDSC, prevê-se neste projeto a substituição e/ou 
adequação (quando possível) para um novo SDSC que será responsável pela 
integração dos diversos equipamentos, assegurando um nível de operacionalidade 
conjunta e harmônica, realizando as funções de monitoração, comando, controle e 
proteção da PCH. 

O sistema de supervisão, controle e proteção está subdividido em dois subsistemas: 

Subsistema Digital de Supervisão e Controle (SDSC);  

Subsistema Proteção; 

 

Subsistema Digital de Supervisão e Controle – SDSC  
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O SDSC previsto para a 1ª etapa de ampliação considera a operação remota desta 
PCH (desassistida de operador), com a presença de um mantenedor nesta PCH, 
trabalhando no horário administrativo. A operação remota, supervisionada 24 horas por 
dia, poderá ser executada a partir de uma PCH próxima, subestação da rede de 
conexão assistida por operadores ou outro ponto a definir.  

A arquitetura básica deste sistema será composta por todos os elementos de hardware 
e software necessários à realização das funções especificadas e está concebida como 
segue. 

A - Nível inferior 

Junto ao processo fica o nível inferior identificado como nível 1 do SDSC.  

Em cada unidade geradora o sistema de controle é constituído pelos reguladores de 
tensão e de velocidade e pela Unidade de Aquisição de Dados e Controle (UAC).  

Os serviços auxiliares gerais formam unidades autônomas e independentes e serão 
supervisionados / comandados pela UAC de serviços auxiliares e saídas de LT. 

Nas unidades geradoras os reguladores e as UACs serão os responsáveis pela partida, 
parada e operação da unidade geradora. 

A sincronização será executada pelos reguladores, SDSC e sincronoscópoio instalados 
no Quadro de Proteção e Controle da Unidade Geradora (QPCUG). 

Os equipamentos do nível 1 formam subsistemas funcionalmente autônomos e 
independentes entre si e do nível superior, no que se refere à execução das funções 
básicas de controle necessárias à operação correta e segura dos equipamentos 
associados. 

A comunicação entre os reguladores e o SDSC será efetuada através de sinais 
individualizados, analógicos e binários (contatos secos) e, adicionalmente através de 
canais de comunicação seriais, utilizando protocolos de comunicação padronizados. 

B - Nível superior 

O nível superior do SDSC, identificado como nível 2, corresponde às funções 
centralizadas de supervisão e controle da usina. 

Este nível caracterizado pela estação de operação (EOP) responsável pelo controle de 
toda usina e pelo gerenciamento da base de dados do SDSC. Esta estação será 
instalada na sala de controle central da usina. 

A estação de operação terá a função prioritária de controle e gerenciamento da usina e 
função secundária de engenharia e desenvolvimento. 

C - Rede de comunicação 

A estação de operação do nível 2 se interconectará através de uma rede digital de 
comunicação de alta velocidade. Está previsto concentrador (HUBs) ao qual estarão 
conectadas as UACs, a estação de operação e a impressora. 

O meio de comunicação entre a Estação de Operação e os equipamentos do nível 1 
será em rede de fibra óptica. 

A rede utilizará o padrão IEEE 802.3, protocolo TCP-IP com velocidade de 10/100 
Mbps. O nível 2 terá meios de comunicação com sistemas computacionais externos. 
Será considerada previsão de Sincronização horária em todo o SDSC. 
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Função de aplicação do SDSC 

O SDSC realizará as seguintes funções de aplicação: 

Gerenciamento e controle da barragem e reservatório; 

Partida automática de unidade geradora; 

Controle conjunto/individual de potência ativa; 

Controle conjunto/individual de potência reativa; 

Parada automática de unidade geradora; 

Controle do conjunto de manobras de interligação com o sistema; 

Cálculo estatístico sobre equipamento do processo; 

Geração de relatórios; 

Supervisão e comando dos sistemas auxiliares das unidades; 

Supervisão da proteção; 

Geração de alarmes; 

Registro de dados históricos. 

 

Subsistema de Proteção 

O subsistema de proteção destina-se a realizar a função de proteção dos diferentes 
componentes da PCH: geradores, barras, transformador elevador, subestação 
elevadora e linha de transmissão.  

As proteções deverão ser implementadas em um ou mais equipamentos com emprego 
de tecnologia de processamento digital numérico.  

Prevê em no mínimo as seguintes funções, segundo o padrão ANSI:  

Unidades Geradoras  

• Proteção:12, 24, 25, 27, 32, 40, 46, 49EG, 49M, 50/51, 51V, 50/51N, 59, 59N, 

71M, 81HL, 87G;  

• Medições: V, A, kVA, kW, kVAr, FP, kWh, kVArh e temperaturas.  

Transformador elevador  

• Proteção: 26OT, 49, 63BT, 63VAT, 71OT E 87T. 

 

Sistemas Auxiliares Elétricos 

Os sistemas de proteção, de controle e as cargas elétricas de segurança da PCH são 
supridos por sistema de 125 Vcc, constituído de um conjunto de baterias, dois 
carregadores de baterias e um quadro de distribuição de 125 Vcc (Quadro CC Principal 
- QCCP), e estão representados no Des. PBV-2E-DEDI-104. Todos os componentes 
deste sistema serão dimensionados para atender a todas as cargas da PCH.  
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Sistema de Telecomunicações 

O sistema de telecomunicações da PCH, representado no Des. PBV-2E-DEDI-106, tem 
por objetivo prover toda comunicação interna e externa à usina, com equipamentos e 
meios que permitam a comunicação de voz e dados e está prevendo os seguintes 
itens:  

• Sistema de telefonia e comunicações internas.  

• Sistema de transmissão digital (MUX e interfaces ópticas se aplicável).  

• Rede interna de voz e dados. 

Observação: este sistema possui aquisição opcional, uma vez que a usina já possui 
sistema de telecomunicação em funcionamento. 

 

Sistema de Aterramento, iluminação, tomadas e vias de cabos 

Sistema de Aterramento  

O sistema de aterramento da usina e da SE elevadora tem as seguintes finalidades:  

• Criar condições de segurança ao pessoal, aos equipamentos e às instalações 

em caso de defeitos à terra dos sistemas elétricos e na ocorrência de descargas 

atmosféricas;  

• Criar nos sistemas de potência um caminho de baixa impedância, entre o ponto 

de defeito e o ponto ou pontos de aterramento do sistema, para que as 

proteções do sistema sejam sensibilizadas e atuem rapidamente; 

• Permitir o rápido amortecimento dos surtos de tensão originados por descargas 

atmosféricas, atuação de para-raios, faltas à terra, descargas entre contatos 

durante operação de equipamentos de manobra de alta tensão (seccionadores e 

disjuntores) e outros.  

O sistema de aterramento é constituído basicamente por uma malha de terra e por 
condutores que conectam a malha de terra aos equipamentos que devem ser 
eletricamente aterrados.  

Na usina, para formar o sistema de aterramento, serão lançadas malhas de condutores 
de cobre sob as fundações da casa de força, da tomada de água e no pátio da usina. A 
malha do pátio da usina tem por finalidade eliminar diferenças de potenciais perigosas 
na área, durante defeitos, e conduzir correntes de curto-circuito para os pontos de 
aterramento do sistema locais e remotos.  

 

Sistema de iluminação e tomadas  
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A usina será atendida por um sistema de iluminação normal e tomadas de uso geral, 
alimentado em 220 Vca (F, N e T). 

 

Sistema de iluminação na casa de força  

O piso das unidades geradoras será atendido por luminárias com lâmpadas vapor 
metálico e as demais áreas internas por luminárias com lâmpadas fluorescentes 
tubulares. Serão previstas também luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas 
para iluminação auxiliar de segurança.  

Nas áreas externas, tanto na casa de força quanto na tomada de água e vertedouro, 
serão utilizadas luminárias com lâmpadas vapor de sódio instaladas em postes.  

Sistema de iluminação de emergência  

A usina será atendida também por um sistema de iluminação de emergência 
alimentado pelo sistema de 125 Vcc.  

Serão utilizadas luminárias com leds, 125 Vcc, para iluminação de emergência.  

Sistema de Vias e Cabos  

Vias de Cabos  

O sistema de vias de cabos a ser implantada na usina deverá atender as seguintes 
finalidades:  

• Proteção mecânica dos cabos instalados em seu interior;  

• Proteção contra interferências eletromagnéticas nos cabos elétricos sensíveis 

(sinais digitais, analógicos etc.), com a utilização de eletrocalhas fechadas;  

Facilidades de instalação e futuras manutenções com a utilização preferencialmente de 
leitos de cabos (bandejas), eletrocalhas, eletrodutos de aço tipo pesado aparentes, 
canaletas de cabos e em último caso ou em travessias de vias e circulações 
eletrodutos embutidos em concreto. 

Subestação Elevadora  

A subestação elevadora será em 34,5 kV do tipo convencional, para instalação ao 
tempo, arranjo barra simples, conforme indicado no Des. PBV-2E-DEDI-102 e no 
Des.PBV-2EDESE-101 que apresenta o arranjo.  

Será composta por um transformador elevador de 24/30 MVA / 13,8-34,5 kV e 01 bay 
de saída para a LT que se conectará à Subestação Coletora IENER.  

Os painéis de controle e os dos relés de proteção da linha de transmissão serão 
instalados na sala de controle da usina, cujas proteções já foram mencionadas no Item 
10.4.3.2.  

Para limitação das tensões de passo e de toque a valores seguros para as pessoas, no 
interior da Subestação e suas proximidades, durante a ocorrência de um curto-circuito 
para terra, está prevista a construção de uma de malha de aterramento. Esta malha 
terá também a finalidade de estabelecer valor adequado de resistência de aterramento 
para as correntes de acionamento dos relés de proteção e para a rede de cobertura da 
Subestação para proteção contra descargas atmosféricas. Seus principais 
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equipamentos são: transformador elevador; religador; chave seccionadora monipolar; 
transformador de potência; e para-raios. 

 

Linha de Transmissão e Interligação ao SIN 

A LT que transportará a energia gerada pela PCH Boa Vista II até a Subestação 
Coletora IENER será com tensão nominal de 34,5 kV, extensão de aproximadamente 
2,0 km, circuito duplo - 2 condutores/fase, cabo CA 336,4 MCM. 

Tendo em vista o grande potencial hidroelétrico estimado nos rios Marrecas e 

Cachoeira (prevê-se quase 96 MW de capacidade instalada distribuídos em 7 PCHs), 

foi proposto pela Copel no Parecer Técnico de Acesso nº PAC 001-2016 de 

01/07/2016, que a integração ao Sistema Interligado Nacional - SIN seja realizado 

através do seccionamento da futura LD Turvo - Prudentópolis em 138 kV.  

Uma vez que as expansões previstas da Copel são incompatíveis com o cronograma 
de implantação das PCHs Boa Vista II e Confluência, os empreendedores destas duas 
PCHs estão liderando um consórcio para antecipar as expansões e posteriormente 
serão reembolsadas pela Copel.  

A subestação que receberá o seccionamento da LD Turvo - Prudentópolis foi nomeada 

pela Copel como SE Faxinal da Boa Vista, será implantada nas adjacências da Fábrica 

da IBEMA e será construída conforme padrões da Copel (o diagrama unifilar a ser 

apresentado na concessionária está apresentado no Des. PBV-2E-DEDI-101).  

Visando compatibilizar as tensões de transmissão das usinas - 34,5 kV - com a tensão 
do ponto de conexão - 138 kV, o consórcio terá que implantar uma subestação 
elevadora e também uma subestação coletora de forma a receber os diversos circuitos 
de 34,5 kV das 7 PCHs previstas na região. Esta subestação está sendo nomeada de 
Subestação Coletora IENER. 

 

Subestação Coletora IENER  

A Subestação Coletora IENER será implantada nas tensões de 34,5 e 138 kV do tipo 
convencional, para instalação ao tempo, arranjo barra simples, conforme indicado no 
Des. PBV-2E-DEDI-101.  

Será composta por três transformadores elevador de 28,8/36 MVA / 34,5/138 kV, 08 
bays em 34,5 kV (sendo 07 para entrada de Linhas e 01 para aterramento), 03 bays em 
138 kV de conexão de transformador para se interligarem à SE Faxinal da Boa Vista.  

A sala de controle desta subestação será implantada no próprio terreno da Subestação 
e conterá os painéis previstos no Des. PBV-2E-DEDI-101.  

Para limitação das tensões de passo e de toque a valores seguros para as pessoas, no 
interior da subestação e suas proximidades, durante a ocorrência de um curto-circuito 
para terra, está prevista a construção de uma de malha de aterramento. Esta malha 
terá também a finalidade de estabelecer valor adequado de resistência de aterramento 
para as correntes de acionamento dos relés de proteção e para a rede de cobertura da 
subestação para proteção contra descargas atmosféricas.  

 

Infraestrutura e logística  
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Os projetos de usinas hidrelétricas demandam uma infraestrutura e logística bastante 
peculiares, principalmente devido à diversidade e complexidade das estruturas e 
fatores locais de implantação. 

A - Canteiro de Obras 

Os canteiros de obras para a ampliação da PCH Boa Vista II deverão possuir uma 
central de carpintaria, com pequeno pátio para montagem das fôrmas, central de 
armação, almoxarifado, locais para armazenamento de cimento em saco e agregados 
para concreto, escritório e local com vestiário e sanitários para os trabalhadores.   

Para tanto, foram previstos 2 (dois) canteiros de obras, sendo o primeiro ao lado 
esquerdo da casa de força existente, numa área de 1000 m² e um segundo ao lado 
esquerdo do trecho novo do canal de adução, numa área de 3000 m², nas 
proximidades da tomada de água do conduto forçado (Apêndice B). 

 

Acessos 

Os acessos principais ao local do empreendimento já estão implantados, necessitando 
apenas alguns trechos para permitir acesso a todas as frentes de trabalho. 

O acesso ao local da casa de força para aa 1ª etapa será realizado pelo acesso a casa 
de força existente. 

Para execução das obras de diques ao lado direito do canal de adução, execução do 
vertedouro lateral 03 e alteamento vertedouro lateral 01 e 02, túnel de adução serão 
executados acessos de obras. 

 

C – Mobilização da mão de obra 

A mobilização da mão de obra, necessária para a montagem da infraestrutura básica 
do canteiro de obras, deverá ser de responsabilidade da empresa construtora, que 
deverá seguir o planejamento e cronograma de obra previsto. 

Essa mão de obra poderá ficar alojada nas benfeitorias do canteiro de obras. 

D - Suprimentos 

A fim de facilitar e agilizar o fornecimento de materiais à obra deverá ser construído o 
setor de suprimentos no canteiro de obras. Este setor visa centralizar e adequar as 
quantidades de materiais e equipamentos demandados, e operacionalizar as suas 
compras. O estoque de materiais deverá ser catalogado e acondicionado no setor de 
almoxarifado. 

Os materiais básicos para a execução dos serviços deverão ser adquiridos de 
fornecedores da própria região do empreendimento. 

A responsabilidade pela manutenção e utilização dos materiais, assim como pela 
realização das compras, deverá ser da empresa construtora. 

Concreto 

Para as construções principais será utilizada central de concreto instalada no canteiro 
de obras, a qual deverá ser adquirida pela empresa construtora, e utilizará agregados 
obtidos das escavações, de acordo com as especificações técnicas do projeto. 

Cimento 
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O cimento utilizado na obra deverá ser adquirido pela empresa construtora, e 
armazenado na obra em quantidades suficientes para atender à demanda do 
cronograma da obra. 

O cimento a ser utilizado deverá atender aos requisitos básicos exigidos nas 
especificações técnicas do projeto. 

Agregados 

Os agregados para concreto (brita e areia) deverão ser adquiridos através da britagem 
dos materiais obtidos das escavações obrigatórias. 

Aços Longos 

As barras de aços para as armaduras das estruturas de concreto armado deverão ser 
adquiridas dos fornecedores mais próximos, e atender aos requisitos básicos exigidos 
nas especificações técnicas do projeto. 

Combustíveis e Lubrificantes 

Os combustíveis e óleos lubrificantes deverão ser fornecidos por empresa distribuidora 
de produtos derivados de petróleo. 

A empresa construtora deverá manter o estoque desses materiais em tanques 
adequados, respeitando as normas de segurança e evitando, ao máximo, danos ao 
meio ambiente. 

Carpintaria 

As madeiras necessárias à execução, principalmente das fôrmas para as estruturas de 
concreto, deverão ser adquiridas de distribuidores regionais que possuam capacidade 
de atender à demanda necessária e que possuam todos os certificados e licenças 
necessárias expedidas pelo Ministério do Meio Ambiente e/ou seus órgãos 
subordinados. 

Materiais Explosivos 

Os materiais e cargas explosivas deverão ser adquiridos pela empresa a ser 
subcontratada, que ficará responsável por toda a técnica pertinente à detonação de 
rochas e manuseio dos materiais explosivos. 

D - Energia Elétrica e Comunicação 

Energia elétrica 

A energia necessária para o canteiro de obras será através de rede trifásica em 13,8 
kV, existente no local, de propriedade da IBEMA. 

Geradores de emergência 

Para a manutenção dos serviços básicos do canteiro de obras, tais como iluminação, 
bombeamentos, ventilação, deverão ser previstos o aluguel de grupos diesel-
geradores. Nestes pontos as cargas serão conectadas às chaves comutadoras de 
forma que a transferência de rede para o gerador seja efetuada com rapidez e 
segurança. 

Comunicação 

A comunicação no canteiro de obras deverá ser feita por empresa de telecomunicação 
especializada no ramo. Deverá ser prevista a instalação de linhas telefônicas no 
canteiro de obras.  
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Também deverá ser prevista a comunicação entre frentes de trabalho através de 
radiocomunicadores. 

 

Planejamento da Construção e Cronograma físico 

Estimou-se em 60 (sessenta) dias o período necessário para a mobilização, instalação 
de canteiro e início do projeto executivo de engenharia, necessários às primeiras 
atividades de construção. Considerou-se o início efetivo das obras em Março/2018. 

Obras na Casa de Força 

As suas obras civis serão iniciadas imediatamente a liberação das obras, consistindo 
na escavação comum, em rocha, limpeza e tratamento de fundação e execução de 
concreto. A sua duração foi prevista em 9 (nove) meses.  

Portanto, o início se dará no mês 2 e a conclusão no final do mês 11. 

Obras no Conduto Forçado 

Estas obras consistem na escavação comum, em rocha, limpeza e tratamento de 
fundação, alteamento da tomada de água, execução do concreto dos blocos de apoio e 
de ancoragem.  

Estas obras serão iniciados no mês 2 do início das obras e terão 15 (quinze) meses de 
duração, com conclusão ao final do mês 16. 

Obras dos Diques do Canal de Adução 

Estas obras serão executadas ao lado direito do canal de adução existente e consistem 
na execução dos diques e da estrutura do extravasor.  

As obras consistem em escavação comum, escavação em rocha, limpeza e tratamento 
de fundação, execução dos diques e do extravasor. 

Considerou-se que estas atividades terão 15(quinze) meses de duração, iniciando-se 
no mês 2 do início das obras e finalizando-se no mês 17.  

Previsão de bota-fora 

Para previsão das áreas destinadas ao bota-fora foram estimados os volumes 
sobressalentes provenientes das escavações de material comum e de rocha.  

Após o balanço dos materiais estima-se a sobra de 5.900 m³ de material comum e 
15.400 m³ de material solto rochoso, totalizando um bota-fora de 21.300 m³. Foi 
prevista a instalação de dois bota-foras: o bota-fora 1 localizado na margem esquerda 
do canal de adução, na El. 825,00 m, totalizando um volume de 11.300 m³, e um 
segundo bota-fora de 10.000 m³ na El. 645,00, na margem esquerda do rio Marrecas, a 
jusante do canal de fuga. O Apêndice B apresenta os bota-foras.  

 

Histograma de serviços de mão de obra – 1ª Etapa de ampliação 

A partir do cronograma geral do empreendimento e das quantidades de serviço para as 
obras civis, foi definido o histograma geral dos principais serviços e insumos para o 
empreendimento, apresentado no Quadro 2.16. 
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Quadro 2.16 – Histograma de Serviços – Etapa de Ampliação 

Atividade 
Total 
(m³) 

2018 2019 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Escavação 
comum 

31015     4.35 7.818 6.865 6.268                   0   5.715             

Escavação 
em rocha a 
céu aberto 

10715       2.425 3.257 1.017 908 908               0     1.124 1.076         

Escavação 
em rocha 
subterrânea 

6127           1.191 1.248 1.305 1.135 1.248                             

Concreto 
estrutural 

3747               291 557 641 511 604 371 211 356 151 54               

Concreto‐
massa 

350                     350                           

Concrreto 
CCR 

178                         178                       

Concreto 
Projetado 

135           26 28 29 25 28                             

Enrocamento 
compactado 

15799                       2.572 2.817 2.449 2.572 2.694 2.694               

Transição 
compactada 

1922                       313 343 298 313 328 328               
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Atividade 
Total 
(m³) 

2018 2019 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Solo 
compactado 

2562                       417 457 397 417 437 437               

Enrocamento 
lançado 

1067                       174 190 166 174 182 182               

Limpeza 
Fundação 

3595           240 614 292 325 412 850 811 2 48                     

 

  



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

57 

 

O Quadro 2.17 apresenta o histograma geral de mão de obra direta e indireta para a construção do empreendimento na 1ª etapa, 
cujo pico previsto de mão de obra é de 33 funcionários. 

Quadro 2.17 – Histograma geral de mão de obra – 1ª Etapa de Ampliação. 

Mão de obra (número de 
pessoas) 

Máximo 

ANO 1 ANO 2 

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Obras civis 20 2 2 3 5 6 7 8 8 8 10 18 19 20 8 8 3 2 

Montagem 10 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 6 10 10 8 8 5 4 

Administração 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

Total 
 

3 3 4 7 8 9 10 13 15 18 27 32 33 18 18 10 8 
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2.2.5. Alternativas tecnológicas e locacionais 

O resultado do processo decisório nos estudos ambientais faz-se a partir de um uma 
análise da cadeia de implicações. Para uma proposta ser eleita e confirmada, leva-se 
em conta uma gama de critérios técnicos, normativo-jurídicos, políticos, econômicos, 
fisiográficos bem como sociais, de modo com que se compatibilize sempre antes o 
estudo de possibilidades paralelas e igualmente factíveis. Assim, a mensuração dos 
impactos decorrentes da obra, pode ser objetivamente comparada e discutida, fato que 
traz subsídios para que as escolhas sejam ambientalmente mais favoráveis e que o 
empreendimento possa evidentemente cumprir sua função social. 

No tocante, entretanto ao licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos, 
este processo decisório sobre as alternativas locacionais é diferente estando 
antecipado institucionalmente, justamente porque é uma das circunstâncias as quais se 
baseiam a projeção e a homologação de um aproveitamento hidrelétrico pela ANEEL - 
órgão estatal regulamentador do setor elétrico nacional. Deste modo as alternativas de 
inserção de aproveitamentos em um dado curso d’água ou bacia hidrográfica são 
definidas espacialmente nos estudos de inventário de bacias hidrográficas e levam em 
conta as circunstâncias tecnológicas envolvidas, os custos de implantação e a 
otimização de todos os aproveitamentos mapeados pela empresa executora do 
respectivo estudo. Com a aprovação da ANEEL através de despacho individualizado 
tem-se um rol de alternativas que só poderão ser alteradas com atualização de novos 
estudos de inventários e mediante novo despacho (autorizativo) emanado pela ANEEL. 

O relatório do Inventário Simplificado de um Trecho do Rio Marrecas e seu Afluente o 
rio Cachoeira, aprovado através do Despacho ANEEL nº 627, em 8 de outubro de 2002 
visou identificar o conjunto de melhores alternativas de divisão de quedas para 
aproveitamento do potencial hidrelétrico da bacia estudada, através de avaliações e 
análises baseadas nos benefícios energéticos oriundos da sua implantação das 
seções, nos custos de construção e operação dos empreendimentos, no uso múltiplo 
da água e nos efeitos sobre as vazões mínimas, médias e máximas. 

Em 2012, sob encargo do IBEMA e motivado pelo Ofício n.º 3626/2011 – SGH/ANEEL 
de 18 de Outubro de 2011, referente ao Projeto Básico de Ampliação do 
Aproveitamento Hidrelétrico Cachoeira (aproveitamento homologado no Inventário de 
um trecho do Rio Marrecas e seu Afluente o rio Cachoeira) foi contratada a empresa 
Estelar Engenheiros Associados Ltda para a realização de atualizações topográficas 
dos níveis d’água e análise comparativa da divisão de quedas resultante do 
levantamento. 

Deste modo, foram atualizados os dados dos 7 (sete) aproveitamentos originais 
planejados/existentes naquele trecho fluvial de modo que as características para os 
aproveitamentos ótimos em tese são os apresentados no Quadro 2.18 a seguir. 
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Quadro 2.18 - Divisão de Quedas do Rio Marrecas e Afluentes com Consolidação. 

PCH 
Coordenadas 

Geográficas 

Distância 

da Foz 

(km) 

Área da 

Bacia 

(km²) 

NA 

res. 

(m) 

NA 

canal 

de 

fuga 

(m) 

P 

(MW) 

Área da 

Reser.(ha) 

Marrecas³ 

24051`47,24” 

S 

51022`2,18” W 

22,67 1090 521,00 495,19 5,15 101,14 

Confluência³ 
24055`09,5” S 

51024`37,5” W 
33 822 635,00 528,81 27,00 25,20 

Boa Vista II 
24055,7`S 

51024,3`W 
38,50 442 845,10 639,46 16,00² 1,20 

Cabeceira 
24057`52” S 

51023`23” W 
42,60 402 866,38 851,38 1,36¹ 5,00 

Paredinha³ 
24055`51” S 

51025`25” W 
2,70 342 715,00 639,92 7,50 1,74 

Cachoeira 

(Januário de 

Napoli)³ 

24056`0,5” S 

51025`59,5” W 
3,94 340 815,80 721,62 7,84 4,60 

Salto da 

Ponte 

24056`54” S 

51025`30” W 
6,32 332 836,05 818,05 1,35¹ 18,00 

Obs. 
1 – Mantida a potência definida nos Estudos de Inventário de 2001. 

2 – A potência atual é de 8,00 MW. No Projeto Básico estava prevista a ampliação para 16 MW 
3 – As características apresentadas são as definidas no Projeto Básico 

Nota-se que são todos empreendimentos do tipo PCH consistindo em sua maioria 
centrais hidrelétricas de até 8 MW com pequenas áreas alagáveis, onde se destacam 
sobretudo as existentes PCH Boa Vista II e Cachoeira. É este cenário que 
setorialmente só podem ser analisadas as alterações ambientais, uma vez que estão 
amparadas na homologação oficial do ANEEL.  

Ainda que às alternativas prescritas no estudo de inventário e na sua correspondente 
atualização se vislumbre impactos ambientais de pequena e média magnitude (haja 
vista a reduzida dimensão dos reservatórios e a própria condição ambiental presente 
na bacia), comparativamente e na esteira dos potenciais impactos aventados para os 
projetos hidrelétricos, nota-se como na condição original a relação admitida à PCH Boa 
Vista II é extremamente favorecida pela ausência de reservatório, propriamente dito.   

Soma-se a isto a circunstância elementar e caracterizadamente positiva de que para o 
presente caso da PCH Boa Vista II o licenciamento ambiental não se aplica para uma 
instalação, mas para uma ampliação da capacidade geradora, sem que haja uma 
substancial alteração na configuração existente da planta instalada. Num ambiente 
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ecologicamente fragmentado como o da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas esta 
condição significa uma escolha racional que obviamente leva a otimização da 
sustentabilidade ambiental local, uma vez que não irrompe na potenciação das 
consequências negativas.   

Comparativamente a todas as alternativas de barramento no rio Marrecas (sabendo 
que somente algumas são existentes atualmente), a melhor das alternativas 
tecnológicas em termos ambientais corresponde portanto a obras de repotenciação de 
usinas existentes, uma vez que as maiores alterações previstas tendem a incidir em um 
local preteritamente já alterado e não um local onde as relações biológicas estão em 
franca recuperação ou ocorrência. Considerando então que geralmente as alterações 
nas PCHs existentes se localizam no circuito de geração (tomada d’água, canal, 
conduto forçado e turbinamento) a ampliação (também chamada de repotenciação) se 
conduz a um panorama favorável no âmbito ambiental porque é viabilizada pelo 
aperfeiçoamento tecnológico e não na consagração de uma nova degradação. 

Dadas as características técnicas previstas salientadas acima se conclui então que 
sustentar em termos ambientais uma opinião contrária a repotenciação da PCH Boa 
Vista II (embora passível dado as conclusões dos estudos de inventário e a sua 
premissa de sustentar os locais de aproveitamento considerando um melhor 
aproveitamento hidrenergético total da bacia) torna-se evidentemente fora de propósito 
conservacionista, porque definitivamente significaria estimular o tensionamento em 
detrimento da possibilidade de inovação tecnológica sem grandes alterações espaciais.  
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3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Em termos conceituais, conforme a Resolução do CONAMA nº. 001/86, as áreas de 
influências consistem no conjunto das áreas que sofrerão impactos diretos e indiretos 
decorrentes da manifestação de atividades transformadoras existentes ou previstas, 
sobre as quais serão desenvolvidos os estudos ambientais. Embora com variações 
terminológicas entre os estudos, conforme as especificações contidas nos manuais 
ambientais dos vários órgãos públicos a área de influência aqui estabelecida obedece 
integralmente ao conteúdo relacionado no Termo de Referência do IAP para 
Licenciamento Ambiental e PCH e UHE acima de 10 MW (versão novembro de 2010) 
abordando, portanto, Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA). 

Considerando que sobre a distribuição espacial definida para o estudo deve incidir os 
desdobramentos dos vetores de impactos e suas correspondentes medidas 
mitigadoras, a sua demarcação não é tarefa das mais simples, pois pode se apresentar 
bastante subjetiva e sujeita a interpretações equivocadas quando não definidas com 
rigor Juchem; Morais (1999). 

Santos (2004) entende que o sistema de trabalho integrado entre os variados meios do 
diagnóstico nos estudos ambientais é muitas vezes dificultado haja vista a 
sistematização de dados realizada no país e até mesmo a divisão político-
administrativa que não coincide com as premissas orientadas pela legislação 
ambiental. Outro problema reside no fato da interpretação errada que muitos estudos 
dão as áreas de influência não percebendo muitas vezes que as implicações do 
empreendimento são variáveis para os meios. 

A tarefa de definir as áreas de influência consiste em análise e síntese, decorrente de 
variáveis afeitas a diversos fatores do projeto. Dentre as várias questões consideradas 
destacam-se especificamente: as áreas onde serão realizadas intervenções; o tráfego 
nos principais acessos a serem utilizados pelo empreendimento; os efeitos econômicos 
e culturais da implantação do empreendimento; o local de geração de impactos, seus 
vetores correspondentes e os aspectos ambientais relevantes; os limites da 
interferência na fauna e flora; e a implicação sobre a qualidade do ar. 

Levando em consideração as diretivas estabelecidas na fase de planejamento do 
estudo e o empreendimento de geração de energia elétrica, optou-se por uma 
configuração própria para as áreas de influência, conforme a explicação abaixo. 

Importante ressaltar que conceitua-se área de influência toda a porção territorial 
passível de ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos ambientais, positivos 
e/ou negativos, decorrentes do empreendimento, nas fases do planejamento, 
implantação e operação. 

Tendo em vista a importância regional da Fábrica do IBEMA e a perspectiva de 
ampliação da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Boa Vista II em subsidiar o aumento 
da capacidade produtiva das unidades fabris, foram definidas três Áreas de Influência 
com rigores específicos. 

Os limites definidos para essas áreas de influência variam conforme o meio estudado – 
físico, biótico e socioeconômico, visando a necessária adequação às especificações de 
cada um. Entretanto, de modo a se estabelecer um parâmetro delimitador destas 
áreas, foi delineado um limite para cada área de influência, tal como segue: 
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3.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)  

A AII consiste no conjunto das áreas e domínios máximos em que o empreendimento 
pode ter atuação. Considera-se a interface entre o espaço não-influenciável e a área de 
influência direta considerando a ocorrência de impactos provenientes de fenômenos 
secundários, ou não diretamente decorrentes das intervenções previstas1. 

A AII para os meios físico e biótico adotada foi a Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas 
em obediência tácita ao apregoado no Termo de Referência do IAP para Licenciamento 
Ambiental e PCH e UHE acima de 10 MW (versão novembro de 2010. Para o meio 
sócio econômico, entretanto, a definição foi mais conservadora considerando os 
municípios de Prudentópolis e Turvo (em decorrência de cartograficamente o rio 
Marrecas se perfazer parcialmente como divisa entre os dois os municípios 
supracitados). 

A escolha da Bacia Hidrográfica como AII (parcial) visa atender, também o que se 
estabelece pela Resolução CONAMA Nº001/1986, que sugere em seu artigo 5º ser 
tomada preferencialmente a bacia hidrográfica como unidade a ser abordada como 
uma das áreas de influência. 

A escolha da AII do Meio Socioeconômico se baseou no fato que a principal 
Impactação é refletida em âmbito administrativo através da expansão de divisas 
geradas e formas de repercussão relacionadas ao âmbito atuação das autarquias 
estaduais e municipais na localidade. Assim preferiu-se associar os municípios como 
um modo de demonstrar os diferentes níveis de repercussão econômica, 
administrativa, demográfica e cultural advindos da ampliação da PCH Boa Vista II no 
cotidiano regional. 

 

3.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Trata-se de uma área limitada pela amplitude dos impactos ambientais físicos2 diretos, 
ou seja, daqueles que advém diretamente do empreendimento e que interferem sobre 
uma situação, circunstância, processo ou fato em si criando uma nova fisionomia para 
o mesmo. 

A AID é, pois, limitada cartograficamente pelo somatório dos âmbitos de relações 
“causais” imediatas entre o empreendimento e o meio. A AID pode, como exemplo 
prático, ser determinada pelo limite das propriedades rurais atingidas de alguma forma 
pelas obras do empreendimento em todos os seus níveis, ou ainda em um grau menos 

                                            

1 Como exemplo ilustrativo para se pensar a AII, tome-se a situação de, em decorrência da instalação de 
um empreendimento hidroenergéticos do porte de PCH haver o alagamento de áreas de certa bacia 
leiteira distante. Com a perda de áreas de criação e a diminuição dos animais, os laticínios, responsáveis 
pela busca do leite diretamente com os produtores resolvem então precificar de modo diferenciado 
àquela região, diminuindo o preço pago pelo litro de leite, prejudicando finalmente os produtores 
restantes que se valiam da boa localização da área e do agrupamento produtivo, mas cujas propriedades 
não foram afetadas pelo alagamento das áreas para a formação do reservatório. Até mesmo os 
produtores cuja atividade leiteira não corresponde a principal poderiam ser afetados, a julgar pelo caráter 
de custeio dos demais cultivos, muito comumente exercido por esta atividade. O resultado, portanto logo 
se faria notar com uma reordenação de fluxos. Essa situação pode ainda se manifestar em médio em 
longo prazo com a mudança forçada do foco produtivo original ou ainda em último caso a migração 
forçada da população de forma definitiva (êxodo). 

2 O termo físico quer se ater a existência objetiva das coisas, ou seja, do que ocupa lugar em algum 
momento. 
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preciso, levando em conta o “princípio da precaução” se estabelecer sobre limites 
físicos, tais como sub-bacias hidrográficas, subdomínios topográficos ou geológicos-
geomorfológicos.  

A equipe técnica considerando sobremaneira a perspectiva de pequena alteração 
ecológica prevista com a instalação e operação do empreendimento (tanto para os 
recursos físico-geográficos como de pressão sobre o ecossistema existente) sugeriu 
como AID para os meios físico e biótico uma demarcação ad hoc considerando os 
limites (interflúvios e divisores) desde a junção com o rio Cachoeira até um curso 
d’água da margem direita e sem toponímia conhecida e situado a cerca de 1 km a 
montante da barragem da PCH. 

Para o meio sócio econômico, especificamente considerando que se trata de um 
empreendimento associado a uma planta industrial, onde os empregados envolvidos 
residem em sua maioria nas imediações da fábrica (no conjunto de vilas existentes), 
adotou-se como AID (fundamentalmente em decorrência do tensionamento do 
pavimento pelo aumento de tráfego de máquinas durante a construção e as 
intervenções sobre a infraestrutura local): a via de ligação (estrada IBEMA) desde a 
BR-466 além do distrito periurbano de Faxinal da Boa Vista. 

 

3.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

A Área Diretamente Afetada define-se no limite espacial transformado, ou seja, 
projetado para a implantação (as atividades transformadoras, as obras civis, bem 
como, de toda a infraestrutura) e operação de um empreendimento. Compreende um 
limite de fácil delimitação e bastante preciso na maioria dos estudos e para a maioria 
dos parâmetros. 

A ADA reflete a área projetada para a mobilização de material e a dimensão física do 
empreendimento, compreendendo a área do canal a ser reestruturado, do conduto 
forçado e casa de força, além das áreas de empréstimo, bota-fora projetadas 

Todas as áreas de influência são mostradas detalhadamente nos Apêndices C, D, E, F 
e G que contém os mapas de Áreas de Influência da ampliação da PCH Boa Vista II. 
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

4.1.  MEIO FÍSICO 

4.1.1. Geologia 

 

Contexto tectônico 

Todas as áreas de influência da PCH Boa Vista II situam-se na Província Tectônica 
Paraná (Figura 4.1). Segundo Silva et al (2003) esta grande estrutura, com mais de 1 
milhão de km2 somente do Brasil compreende três áreas de sedimentação 
independentes, separadas por profundas discordâncias: 

a) A Bacia do Paraná propriamente dita, uma área de sedimentação que 
primitivamente se abria para o oceano Pantalassa a oeste; 

b) A Bacia Serra Geral, compreendendo os arenitos eólicos da Formação Botucatu 
e os derrames basálticos da Formação Serra Geral, e; 

c) A Bacia Bauru, uma bacia intracratônica que tem seu eixo alongado ao longo do 
Rio Paraná especialmente. 

 

Figura 4.1 - Esboço tectônico da Província 
Tectônica Paraná. 
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O substrato desta província é formado por blocos cratônicos e maciços alongados na 
direção NE–SW (Rio Apa, Rio Aporé, Triângulo Mineiro, Rio Paranapanema, Guaxupé, 
Joinville e Pelotas), separados por faixas móveis brasilianas: de norte para sul, 
Paraguai–Araguaia, Rio Paraná, Apiaí e Tijucas.  

A Bacia do Paraná está formada pelo que se denomina supersequências 
deposicionais, grandes edifícios sedimentares geocronologica e tectonicamente 
diferenciados e, portanto identificados, cada qual, também por fácies distintas. 

Quatro são as supersequências estando, pois assim distribuídas segundo Silva et al 
(2003): 

Fase rifte – supersequência Rio Ivaí; 

Fase sinéclise – Supersequências Paraná, Gondwanas I e II. 

Caracterizadamente a Supersequência Ivai, basal é datada do período Ordoviciano – 
Siluriano sob condições de transgressão marinha. Compreende arenitos fluviais, 
transicionais e costeiros e diamictitos glaciais e folhelhos marinhos. 

A Supersequência Paraná é Devoniana em ciclo transgressivo-regressivo é composta 
por arenitos e conglomerados de fácies fluviais e transicionais e folhelhos fluvio-
marinhos. 

Em seguida, a Supersequência Gondwana I é de período carbonífero-permiano-
eotriássico e compreende diversas formações de fácies deposicionais glaciomarinhas, 
deltaicas, marinho transgressiva, marinho regressiva, litorâneo com registros em sua 
porção encimal de sedimentos de clima desértico. 

Por fim, a Supersequência Gondwana II, datada do Triássico Médio a Superior encerra 
a sedimentação na Bacia do Paraná genericamente com arenitos e pelitos de origem 
fluviais e lacustres. 

A Bacia Serra Geral corresponde a fase terminal da sedimentação da Bacia 
Sedimentar do Paraná (Supersequência Gondwana III, também em sinéclise) e 
compreende as fases subaéreas da bacia com a deposição de sedimentos de fácies 
fluviais e eólicas formando basicamente os arenitos da Formação Botucatu e logo 
então a grande magmatismo continental juro-cretácico basáltico (Formação Serra 
Geral) constituído por sequência toleítica bimodal onde predominam basaltos a basalto 
andesitos (> 90% em volume), superpostos por riolitos e riodacitos (4% em volume) por 
vezes separados por lentes delgadas de arenitos eólicos intertrappianos 

 

Geologia aflorante na AID 

Na ADA do empreendimento subsistem rochas que estão agrupadas no que se 
convencionou denominar Grupo São Bento – um agrupamento que em sua assembleia 
rochosa compreende as duas formações supracitadas (Formação Botucatu, Formação 
Serra Geral) e a Formação Pirambóia (vide Quadro 4.1) a seguir. 

Petrograficamente os afloramentos estão restritos primariamente as rochas da 
Formação Botucatu e da Formação Serra Geral. 
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Quadro 4.1 - Formações pertencentes ao Grupo São Bento. 
G

ru
p

o
 S

ã
o

 B
e

n
to

 Formação Membros 
Ambiente 

Litologia 
Idade  

(MA AP) 
Estrutura 

Deposicional 

Serra 
Geral 

Nova Prata _ 
Andesi-basaltos, 

130-117 Maciça (rio), dacitos e 
riolitos 

Botucatu _ eólico Arenitos >130-150(?) 
Estratificação 

cruzada 

Pirambóia _ eólico Arenitos _ 
Estratificação 

cruzada 

 

Formação Botucatu 

A Formação Botucatu foi definida por Gonzaga de Campos (1889), ao longo da serra 
de Botucatu, estado de São Paulo. Litologicamente, esta formação consiste de arenitos 
avermelhados, finos a médios, bimodais, quartzosos, friáveis, constituídos de grãos 
foscos e arredondados (DNPM, 1984). As características litológicas e sedimentares 
indicam deposição em ambiente eólico desértico, com desenvolvimento de dunas sob 
condições climáticas oxidantes. Por relações estratigráficas atribui-se idade triássica 
para os arenitos da Formação Botucatu. 

As rochas da Formação Botucatu correspondem a um arenito médio a grosso, bem 
selecionado e com estratificação cruzada, de idade mesozoica. A cimentação dos 
grãos normalmente é férrica, resultando num arenito duro, pouco friável e bem cozido, 
com uma grande resistência à erosão. O contato é transicional com os derrames 
basálticos da Formação Serra Geral, que alternam camadas areníticas e basálticas. 

A Formação Botucatu, pertencente ao Grupo São Bento, trata-se de uma unidade 
sedimentar pré-vulcânica, sendo caracterizada pelas sequências sedimentar pré-lavas. 
De maneira geral, a Formação Botucatu, se encontra sotoposta aos basaltos da 
Formação Serra Geral (NARDY, et al, 2002). 

A Formação Botucatu é constituída por arenitos bimodais, médios a finos, localmente 
grossos e conglomeráticos, com grãos arredondados ou subarredondados, bem 
selecionados. Apresentam cor cinza avermelhado e é frequente a presença de cimento 
silicoso ou ferruginoso. Constituem expressivo pacote arenoso, com camadas de 
geometria tabular ou lenticular, espessas, que podem ser acompanhadas por grandes 
distâncias. No terço inferior, apresenta finas intercalações de pelitos, sendo comuns 
interlaminações areia-silte-argila, ocorrendo frequentes variações laterais de fácies. 

A Figura 4.2 a seguir demonstra que a localização dos afloramentos de arenito 
Botucatu na AID se dão preferencialmente no vale do Rio Marrecas já em 
Prudentópolis e também ao longo dos contrafortes do cânion a jusante da PCH Boa 
Vista II. Ali são notados imensos paredões verticais maciços de coloração cinza-creme 
que sobressaem a vista. 
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Figura 4.2 - Afloramento de Arenito Botucatu nas parcelas altas dos 
contrafortes do canyon do Rio Marrecas, imediatamente a jusante da AID. 

À medida que se dirige para o terço médio, desaparecem as intercalações pelíticas, 
predominando espessas camadas de arenitos bimodais, com estratificação acanalada 
de grande porte, indicando que as condições climáticas se tornavam gradativamente 
mais áridas, implantando definitivamente um ambiente desértico. A persistência de 
estruturas sedimentares, tais como estratificação cruzada acanalada de grande porte, 
estratificação cruzada tabular tangencial na base e estratificação plano-paralela, a 
bimodalidade dos arenitos, evidenciada por processos de “grain fall” e “grain flow” e, 
ainda, as frequentes intercalações pelíticas, “ripples” de adesão e marcas onduladas de 
baixo-relevo, sugerem ambiente desértico com depósito de dunas e interdunas. 

Os contatos da Formação Botucatu com as rochas basálticas da Formação Serra 
Geral, que lhe sobrepõe, e com a Formação Rio do Rasto (Grupo Passa Dois), 
subjacente, são discordantes. Esta formação, juntamente com outras unidades 
gondwânicas, constitui-se no maior aquífero da América do Sul, conhecido como 
Aquífero Guarani. 

 

Formação Serra Geral 

A principal unidade litoestratigráfica da AID do Meio Físico é a Formação Serra Geral, 
designação atribuída originalmente a White (1908), que classificou as rochas do sul 
catarinenses como “eruptivas da Serra Geral”. Compostas por uma seqüência de 
derrames basálticos originados pelo tectonismo intenso ocorrido entre 117 MA AP e 
130 M.A. AP, as rochas da Formação Serra Geral ocupam a parte superior do Grupo 
São Bento e correspondem ao encerramento da evolução gondwânica na Bacia do 
Paraná. 

Abrangendo vários estados do território nacional, incluindo o Paraná, este conjunto de 
derrames representa o mais expressivo evento vulcânico fissural conhecido na Terra 
(Figura 4.3) ocupando uma área de ordem de aproximadamente 1.200.000 km², com 
espessuras entre 50 m na região limítrofe, entre Rio Grande do Sul, Uruguai e 
Argentina, e 1.700 m no estado de São Paulo (BIGARELLA, et al, 2007). 
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Figura 4.3 – Mapa geológico simplificado da Bacia do Paraná. O 
número 3 corresponde a área de distribuição no Brasil dos derrames 
basálticos básicos, o número 4 corresponde as vulcânicas ácidas do 
tipo Palmas e o número 5 as rochas ácidas do tipo Chapecó. Fonte: N 

O sistema de derrame em platô (trapp) foi alimentado através de uma atividade 
intrusiva, normalmente representada por diques e sills que acompanham as principais 
descontinuidades estruturais da Bacia do Paraná, que se encontra sotoposta. Estas 
descontinuidades, complementares ao rift Atlântico, são responsáveis pela abertura e 
distribuição dos fragmentos gondwânicos e separação das bacias do Paraná, na 
América do Sul e Etendeka, na África. 

Segundo Mühlmann (1974) a Formação Serra Geral apresenta rochas magmáticas 
afaníticas, faneríticas finas e até porfiríticas, de coloração rósea a vermelho, 
distribuídas entre 16 conjuntos de composições básicas a ácidas, representadas 
especialmente por olivina-basaltos, andesitos, riolitos, dacitos, riodacitos, peperitos e 
latitos. Pela grande dispersão do magma, são reconhecidos igualmente diabásios, de 
granulação mais grossa quando relacionado ao basalto constituindo cristas alongadas 
que marcam o relevo da região. 

Os derrames de lava são geralmente sub-horizontais, com mergulhos ao redor de 0,5° 
a 1° nos homoclinais não perturbados tectonicamente. Sob influência de anomalias 

http://www.cprm.gov.br/Aparados/glossario_geologico.htm#Derrames em platô
http://www.cprm.gov.br/Aparados/glossario_geologico.htm#Dique
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estruturais como domos, horsts3, grabens4, falhas, e do paleorelevo no interior da 
bacia, os ângulos de mergulho dos derrames podem se acentuar podendo atingir até 
mais do que 20º. 

A estruturação interna é peculiar e inerente ao processo de resfriamento que se 
processou das regiões limítrofes (topo e base) para o centro do derrame, dando origem 
à pelo menos três zonas distintas. A região central dos derrames, onde o resfriamento 
é relativamente mais lento, caracteriza-se por uma rocha compacta, comumente 
denominada basalto denso, ocupando geralmente dois terços da espessura total dos 
derrames normais. Nos derrames com trechos espessos de basalto denso (≥ 50 m 
aproximadamente), a dinâmica de resfriamento pode dar origem a um conjunto de 
fraturas verticais associadas ao processo de “disjunção colunar”. Em direção aos 
limites de topo e base do derrame, outro sistema de fraturamento frequentemente 
observado é constituído por juntas de contração sub-horizontais provocadas pelo fluxo 
de lava e pelas tensões cisalhantes associadas. 

 

Figura 4.4 – Disjunção colunar (parte central) em 
feição litológica de olivina-basalto em corte de 
estrada. Pela transversalidade das fraturas ocorre 
maior facilidade para o afloramento de água 
proveniente do subsolo. 

 

                                            
3 Bloco de terreno elevado em relação ao território vizinho por ação de movimentos tectônicos. 

4 Depressão de origem tectônica formada quando um bloco fica afundado em relação ao terreno 
circundante em resultado dos movimentos combinados de falhas geológicas paralelas ou quase 

paralelas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_geol%C3%B3gica
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Figura 4.5 – Olivina basalto compacto em pequena falha geológica normal 
e sem registros frequentes de disjunção o que suscita a região medial 
(central) dos derrames. 

No topo e na base dos derrames ocorre um resfriamento relativamente mais rápido do 
material rochoso que acaba por aprisionar os elementos e substâncias voláteis 
presentes na lava, formando cavidades vazias (vesículas) ou preenchidas por minerais 
secundários (amígdalas). Esta porção do derrame é denominada basalto vesículo-
amigdaloidal. 

Nas regiões de contato entre derrames, ocorrem os trechos em brecha que são 
caracterizados por fragmentos do derrame de lava que vai se resfriando e consolidando 
da superfície para o interior e quando esta carapaça é quebrada, passa a ser envolvida 
pela lava líquida que continua a escoar. 

Os pacotes de lavas assentam-se sobre os arenitos abruptamente, gerando muitas 
vezes intertrapps, cuja origem parece estar relacionada a uma pausa no evento 
vulcânico, ou até mesmo na penetração do magma, na forma de sills, nos sedimentos 
pré-vulcânicos.  

A Formação Serra Geral pode ser subdividida em 3 Membros, sendo que o nível de 
derrames intermediários a ácidos, de composição riodacítica a riolítica, representa a 
camada-guia desta compartimentação. Esta camada-guia recebe a denominação de 
Membro Goio-En (Paiva Filho,2000)5 e separa duas sequências de derrames básicos 
distintos, o Membro Serra Geral Inferior, com baixo teor de titânio (TiO2<2%), e o 
Membro Serra Geral Superior, com alto teor de titânio (TiO2>2%), ambos compostos 
por litotipos de composição basáltica a toleítica. 

A PCH Boa Vista II encontra-se inserida do domínio das rochas vulcânicas básicas do 
Membro Serra Geral Inferior. 

De maneira semelhante aos derrames basálticos, o perfil de um derrame vulcânico 
intermediário a ácido é caracterizado por 3 porções distintas. O trecho inferior ou basal 
é caracterizado por uma zona de brechas epiclásticas com fragmentos angulosos de 
basalto e/ou rochas intermediárias a ácidas, com 20 cm de comprimento, geralmente 

                                            
5 “Estratigrafia e tectônica do nível de riodacitos pórfiros da Formação Serra Geral – o Membro Goio-En”. 

Tese de Doutoramento, 185p, mapas e seções. 
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fortemente amigdaloidais, soldados por uma matriz vítrea de composição ácida. Esta 
porção é relativamente pouca expressiva e atinge de 1 a 5 m de espessura. 

A porção intermediária ou principal é mais homogênea e corresponde a uma região de 
resfriamento e compactação sem evidências acentuadas de fluxo. Caracteriza-se por 
rochas maciças, por vezes com vesículas e/ou amígdalas levemente achatadas. 
Localmente ocorre bandamento ígneo horizontal com alternância de bandas claras e 
bandas escuras, possivelmente associado ao processo de resfriamento. O 
diaclasamento vertical é característico deste domínio. 

A porção superior apresenta maior diversidade de estruturas, todas relacionadas ao 
processo de fluxo. No seu trecho basal, pode-se encontrar diaclasamento plano-
paralelo cerrado cm espaçamento de 10 a 20 cm, associado à movimentação o fluido 
magmático viscoso. 

A Figura 4.6 abaixo apresenta uma seção esquemática típica de um derrame vinculado 
a Formação Serra Geral. 

 

Figura 4.6 – Seção geológica padrão dos derrames basálticos da formação 
Serra Geral. (Adaptado de Leinz (1949)). 

Na área de estudo, as rochas quando meteorizadas, sofrem tornam-se avermelhadas, 
pardas ou esbranquiçadas produzindo tipos pedológicos muito argilosos (com 
variações de profundidade, rochosidade e pedregosidade em perfil). Nalgumas áreas 
de menor altitude regional ocorrem exemplos de desintegrações dessa rocha em 
esfoliações esferoidais (Figura 4.7), resultados da histórica amplitude térmica diária. 
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Figura 4.7 - Exemplo de intemperismo físico-químico do basalto do tipo 
disjunção esferoidal (“casca de cebola”). Pela diferença de temperatura 
ambiente em curtos períodos sucede-se a expansão e retração da 
superfície rochosa provocando ao longo deste processo uma série de 
lacerações concêntricas ao núcleo rochoso, que se finalizam com a 
completa decomposição do material. Trata-se de um dos processos 
pedogênicos elementares para a formação do manto de alteração 
basáltico. Pode ser considerado também um indício de um período 
pretérito de clima semi-árido.  

 

Depósitos recentes 

Ocupando um reduzido areal (em proporção ao total da área de estudo), trata-se de 
materiais cascalhosos, arenosos e argilo-arenosos inconsolidados, sem identificação 
geocronológica, porém de estratificação horizontal paralela até cruzada e de fácies 
colúvio-aluvionares e por isso altamente pedogeneizados. Estes depósitos situam-se 
em áreas adjacentes aos canais mais amplos da rede de drenagem atual e dpressões 
intercolinares estando vinculados às fases morfogenéticas de aplainamento e 
peneplanização da paisagem, vigentes durante grande parte do cenozóico. Embora 
não tenham sido encontrados registros de estudos geológicos destas jazidas 
considera-se um indicativo das fases de instalação e trabalhamento mais intenso da 
rede drenagem e de dissecação do relevo originando feições como os depósitos de 
tálus e os colúvios. 

Os materiais pertencentes à cobertura aluvionar refletem a dinâmica fluvial na sua 
gênese. Sua distribuição na área é restrita, sendo mais expressiva nas proximidades 
da calha do rio Chapecó, bem como de seus tributários de maior porte. O aspecto mais 
saliente é a presença de barrancos as margens com manutenção de planitude 
topográfica.   

A cobertura coluvionar por sua vez engloba os corpos de colúvio propriamente ditos, e 
os depósitos de tálus, os quais são mais comuns nos sopés de colinas onduladas a 
fortemente onduladas, associando-se com solos pedregosos e pouco desenvolvidos. 
Os colúvios, por sua vez, apresentam matriz mais fina e fragmentos rochosos menores, 
que os depósitos de talus. Geneticamente estão vinculados às ações gravitacionais em 
terrenos onde as declividades são mais acentuadas. Nesses materiais a drenagem 
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interna e a resistência aos esforços são ruins, facilitando a instalação e evolução de 
processos erosivos e movimentos de massa. 

 

Compartimentação Estrutural Regional 

No Domínio da Bacia do Paraná, as macrofeições e lineamentos geo-estruturais 
orientam-se segundo três padrões principais: NW-SE, NW-SW e E-W conforme pode 
ser observado na Figura 4.8 abaixo. 

 

Figura 4.8 - Arcabouço Estrutural da Bacia 
Sedimentar do Paraná. 

 
1. arco do Alto Paranaíba 
2. flexura de Goiânia 
3. baixo de Ipiaçu/Campina Verde 
4. alto de Cardoso 
5. zona de falha de Guapiara 
6. falha de Santo Anastácio 
7. falha de São Jerônimo/Criúva 
8. arco de Ponta Grossa 
9. zona de falha Curitiba/Maringá 
10. falha do Rio Alonzo 
11. zona de Falha Cândido de Abreu/Campo Mourão 
12. lineamento do Rio Piriqui 
13. zona de Falha Caçador 
14. sinclinal de Torres 
15. arco do Rio Grande 
16. lineamento Transbrasiliano 
17. lineamento de Araçatuba 
18. falha de Guaxupé 
19. falha de Jacutinga 
20. zona de falha Taxaquara 
21. zona de falha Lancinha/Cubatão 
22. zona de falha Blumenau/Soledade 
23. falha de Leão 
24. falha de Açotea 
25. lineamento de Cassilândia 
26. lineamento Moji-Guaçu/Dourados 
27. lineamento de São Sebastião 
28. lineamento de Taquara Verde 
29. lineamento de Bento Gonçalves 
30. arco de Assunção 
31. domo de Araguainha 

As feições lineares com direção NW promoveram o condicionamento de milhares de 
corpos ígneos intrusivos e a extrusão dos derrames e lavas, sendo típica a ocorrência 
de grandes diques e deformações associadas. Estas falhas foram fortemente 
reativadas durante o fraturamento juro-cretáceo do Gondwana, que foi o mais forte da 
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bacia. Além da reativação destas falhas criaram-se várias outras falhas paralelas a esta 
direção, promovendo o condicionamento de corpos ígneos intrusivos e o derrame mais 
volumoso de lavas basálticas e ácidas, além do complexo desenvolvimento do Arco de 
Ponta Grossa. 

As feições lineares com direção NE são constituídas ou por uma única falha, ou por 
uma zona de falhas retilínea. Há ausência de diques e de suas deformações 
associadas. 

As feições lineares E-W tiveram seu desenvolvimento a partir do triássico. Esta idade, 
aliada ao paralelismo com as zonas de fraturas oceânicas, sugerem uma ligação com o 
desenvolvimento do Atlântico. 

Na AID, observam-se lineamentos topograficamente retilíneos com dezenas de 
quilômetros de extensão, tanto por fotografias aéreas como em cartas topográficas. Os 
lineamentos estão dispostos principalmente segundo o quadrante NW, notadamente 
N20°- 50°W. 

 

4.1.2. Recursos Minerais  

Os recursos minerais da AID do Meio Físico são associados aos domínios geológicos 
ocorrentes e incluem exclusivamente as rochas máficas faneríticas como os basaltos, 
andesitos, (rio)dacitos e diabásios. 

Segundo o Banco de Dados Integrados de Pesquisa, Extração e exploração do DNPM, 
o Sigmine, o município de Turvo possui 2 processos minerários em condição de 
registro. 

Podemos observar no Quadro 4.2 que os dois registros minerários existentes (areia e 
argila) se distribuem na fase de Autorização de Pesquisa. 

Quadro 4.2 - Registro no DNPM dos processos para exploração dos recursos minerais. 

ANO ÁREA FASE SUBSTÂNCIA USO 

2010 113,71 Autorização de Pesquisa Areia Construção civil 

2012 996,38 Autorização de Pesquisa Argila Indústria 

Conforme verificado em campo, a rochas da região são extremamente fraturadas e 
parcamente exploradas. Não possuem muito apelo comercial, estando vinculadas as 
necessidades de pequenas obras realizadas e/ou concedidas pela prefeitura e a usos 
específicos pelo IBEMA. As rochas servem para utilização em obras públicas de 
drenagem, construção civil e pavimentação de estradas rurais e acessos. 
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4.1.3. Sismos 

 

Ambientação Tectônica 

No início da abertura do Atlântico Sul e rifteamento do Continente Gondwana, todo o 
conjunto de rochas da Bacia do Paraná foi cortado por faixas ou zonas rúpteis de idade 
Mesozóica, formando novas zonas de falhas cisalhantes conjugadas de direção N0°- 
10°E e N60°- 70°E, com fraturas abertas e falhas normais de direção N30°- 40°E e 
N20°- 50°W, sendo que algumas zonas de cisalhamento Proterozóicas, pré-formadas e 
com direção semelhante, foram reativadas nesse processo. A tectônica regional reflete, 
portanto a dinâmica de subsidência lenta e progressiva acompanhada de inúmeras 
falhas normais, cisalhantes por onde o magma básico ascendeu à superfície na forma 
de vulcanismo fissural. 

Por anos acreditava-se que o Brasil estivesse a salvo dos terremotos por não estar 
sobre os contatos ou bordas das placas tectônicas, uma vez que o movimento dessas 
placas está entre as principais causas dos terremotos naturais. No entanto, sabe-se 
que os terremotos podem ocorrer inclusive nas regiões intraplacas, como é o caso do 
território brasileiro, situado no interior da Placa Sul-Americana. Nessas regiões, os 
tremores são relativamente mais suaves, menos intensos que aqueles associados ao 
contato entre placas. Assim, os eventos sísmicos que ocorrem no Brasil decorrem da 
existência de descontinuidades ou falhas geológicas e/ou são reflexos de sismos com 
epicentro em outros países da América Latina, mas ainda assim é significativa dado o 
acúmulo histórico de eventos sísmicos ou tremores com magnitude acima de 5,0. A 
Figura 4.9 mostra a distribuição dos eventos sísmicos na América do Sul. 
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Figura 4.9 - Distribuição os Eventos Sísmicos na Placa Sul-Americana. 

As regiões que apresentam o maior número de falhas potencialmente condicionantes 
de sismos são Sudeste e Nordeste, seguidos pelo Norte e Centro-Oeste e por último a 
região Sul. Entretanto, o Nordeste á a região com maior incidência de abalos sísmicos, 
principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

No Brasil, os sismos começaram a ser sistematicamente monitorados com precisão a 
partir de 1968, quando houve a instalação de uma rede mundial de sismologia, ocasião 
na qual Brasília foi escolhida para sediar o arranjo sismográfico da América do Sul. 
Atualmente existem 40 estações sismográficas instaladas em todo o país sob 
monitoramento permanente. 

O Quadro 4.3 abaixo apresenta alguns dos maiores eventos sísmicos registrados em 
território brasileiro.  
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Quadro 4.3 – Maiores eventos sísmicos registrados em território brasileiro. 

Local Estado Ano Magnitude (Richter) 

Mogi - Guaçu SP 1922 5,1 

Tubarão SC 1939 5,5 

-- MT 1955 6,6 

Litoral de Vitória ES 1955 6,3 

Manaus AM 1963 5,1 

Pacajús CE 1980 5,2 

João Camara RN 1989 5,0 

Plataforma RS 1990 5,0 

Divisa AC/AM -- 2007 6,1 

Itacarambi MG 2007 4,9 

A Figura 4.10 identifica os locais de ocorrência de tremores naturais, com magnitude 
maior ou igual a 3,5 desde o período colonial até 2010. O tamanho e as cores dos 
círculos indicam respectivamente a magnitude e o período de ocorrência. 

 

Magnitude 1720 a 1976 1976 a 1988 1988 a 1994 1994 a 1998 1998 a 2010 

≥ 6,5      
5,5 a 6,4      
4,5 a 5,4      
3,5 a 4,4      

Figura 4.10 - Mapa do Brasil com a Localização dos Eventos Sísmicos já Registrados. 
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O Brasil está geologicamente situado no interior da Placa Tectônica Sul-Americana, 
onde a sismicidade é relativamente mais branda em relação às regiões de borda ou 
limites de placa, porque o acúmulo de esforços tectônicos ocorre de forma mais lenta. 
A grande parte dos sismos brasileiros é de pequena magnitude (4,5). Comumente, eles 
ocorrem à baixa profundidade (30 km) e, por isso, são sentidos até poucos quilômetros 
do epicentro.  

A Bacia Sedimentar do Paraná, em função de aspectos inerentes ao seu 
posicionamento geotectônico atual, é considerada uma típica bacia sedimentar 
intracratônica, suportada por um embasamento consolidado, em um domínio crustal 
caracterizado por elevada resistência a esforços originados em margens de placas 
tectônicas. 

Além dos sismos naturais de origem tectônica, existem também aqueles abalos 
associados à atividade antrópica e às respectivas acomodações de camadas em 
subsuperfície que são geralmente localizados e de pequena intensidade, conhecidos 
como sismos induzidos. 

Normalmente, sismos induzidos são de pequena magnitude6 e de pequena 
intensidade7. As obras de engenharia indutoras de abalos são aquelas que agregam 
grandes massas de peso ou que alteram a morfologia do terreno nas proximidades de 
descontinuidades geológicas, acumulando tensões nestas áreas relativamente 
fragilizadas. 

Sabe-se que o enchimento de grandes reservatórios pode desencadear estes abalos, 
entretanto há que se destacar que não se tem registro de que um sismo induzido com 
intensidade maior que grau V8 (Mercalli Modificado) em reservatórios de usinas 
hidrelétricas brasileiras.  

As Pequenas Centrais Hidrelétricas, contudo possuem caracteristicamente um 
reservatório pequeno em relação àqueles reservatórios de usinas hidrelétricas onde já 
foi constada a ocorrência de sismos induzidos. Assim, estima-se que é baixo o risco de 
ocorrência de sismos induzidos pelo enchimento do reservatório. 

 

4.1.4. Hidrogeologia 

São identificados dois tipos de sistemas aquíferos presentes na Área de Influência 
Direta (AID) da PCH Boa Vista II, conforme estudos levantados, sendo o Sistema 
Aquífero Serra Geral (SASG) de característica basáltica e fraturada e o Sistema 
Aquífero Guarani (SAG), sedimentar poroso granular com rochas arenosas saturadas 
de água localizadas subjacentes ao conjunto de rochas basálticas da Serra Geral. 
Especificamente o SAG abrange quase toda a BSP, de acordo com Rosa Filho et al 
(2003). A formação da Serra Geral e do aquífero Guarani que ocorreu a partir da era 
Mesozóica trazem como característica a descontinuidade na formação. 

Apresenta-se abaixo as características elementares dos sistemas aquíferos: 

                                            
6 Medida da quantidade de energia liberada pelo terremoto no seu hipocentro ou ponto de origem 

(Escala Richter). 
7 Medida dos efeitos causados pelo terremoto na superfície da Terra. No Brasil utiliza-se a Escala 

Mercalli Modificada. 
8 Sismo sentido dentro e fora das casas. Pode acordar pessoas. Vibrações de portas, janelas e louças, 

rangido de paredes. 
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Sistema Aquífero Serra Geral (FSG) 

O aquífero Serra Geral reserva a água subterrânea entre suas fraturas. Estas rochas, 
como já citadas, são provenientes dos derrames basálticos vinculados a Formação 
Serra Geral e correspondem a uma área de afloramento no estado do Paraná de 
101.959,63 km² estando sobreposta sobre o Sistema Aquífero Guarani.  

Para fins de estudo para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, a 
Secretária Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e Águas Paraná dividiu o aquífero Serra 
Geral em Norte e Sul. A parte norte abrange a área onde está localizada a bacia do Rio 
Ivaí, e, portanto, o empreendimento hidrelétrico PCH Boa Vista II. A área que 
corresponde a Bacia do Rio Ivaí na Serra Geral Norte é de 17.603,91 km². 

Assim, a disponibilidade de águas subterrâneas na Serra Geral Norte, apresenta com 
área de afloramento de 61.095,33 km², representando 31% de todo o território do 
estado (Quadro 4.4). Este aquífero tem volume anual de água captada de 
72.274.337m³ (desconsiderando-se os particulares), com 469 poços em operação e 
617 poços outorgados. Estes poços abastecem uma população de 1.099.650 
habitantes, sendo considerado o maior aquífero em prol do abastecimento de água da 
população. 

Quadro 4.4 - Característica do Sistema Serra Geral Norte. 

Unidade 
Aqüífera 

Características 
Gerais 

Tipo de 
Aquífero 

Potencial 
Hidrogeológico 

(L/s.km²) 

% área de 
afloramento 
no Estado 

Área de 
afloramento 

(km²) 

Serra 
Geral 
Norte 

Basalto da 
Formação Serra 

Geral 
Fraturado 4,2 31,0 61.095,33 

Fonte: SEMA/ÁGUASPARANÁ, 2010. 

Considerando toda sua extensão, a área de afloramento total do aquífero Serra Geral 
chega a 411.855 (km²), com espessura média de 150 (m) e precipitação anual 1.681 
(mm). A reserva renovável equivale a 3.731,5 (m³/s) e a quantidade explotável 746,3 
(m³/s). (MMA, 2006)  

Em relação à hidroquímica geral, pode-se encontrar neste aquífero a presença de 
Bicarbonato-Cálcio (HCO3-Ca), Bicarbonato-Sódio (HCO3-Na), Bicarbonato-Cácio-
Magnésio (HCO3-Ca-Mg), Bicarbonato Cálcio-Sódio (HCO3-Ca-Na), Bicarbonato 
Magnésio-Cálcio (HCO3-Mg-Ca) e Cloreto-Sulfato-Sódio (Cl-SO4-Na).  

No diagnóstico realizada pela SEMA e Águas Paraná sobre a qualidade da água no 
aquífero Serra Geral, a partir de 150 coletas, concluíram:  

“As águas são classificadas como bicarbonatadas cálcicas e 
contém teores de sólidos totais dissolvidos entre 100 e 150 mg/L. 
O pH varia entre 6,6 a 7,2 e a dureza gira em torno de 40 mg-
CaCO3/l. O teor médio de cálcio é 9 mg/L. As concentrações de 
magnésio variam de 3,5 a 6,5 mg/L; as de sódio, entre 1,2 a 3,7 
mg/L; e, as de potássio, entre 1,5 a 3 mg/L. O teor médio de 
bicarbonato é 38 mg/L, o de cloreto, 1,5 mg/L e o de sulfato, 2,5 
mg/L. (67:2010)” 
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Diante dos resultados, as águas subterrâneas Serra Geral foram consideradas 
adequadas para consumo humano e industrial. O uso para irrigação também é 
adequado mediante restrições. 

 

Sistema Aquífero Guarani (SAG) 

O Sistema Aquífero Guarani é considerado um dos maiores reservatórios de água do 
Mundo, mas há pesquisadores que se opõem a esta afirmação. Constatou-se que o 
SAG é totalmente descontínuo e com várias compartimentações. No Paraná o SAG 
abrange toda a extensão do terceiro planalto, com afloramento de 103.930,92 km², 
onde 18.621,05 km² ficam na Bacia no Rio Ivaí. A espessura média é de 250(m), com 
precipitação de 1,487(mm). A reserva renovável é de 805,7(m³/s) e a explotável de 
161,1 (m³/s). No Paraná, o SAG abastece 14 (quatorze) municípios, com 39 poços de 
abastecimento público. 

Quadro 4.5 - Característica do Sistema do Aquífero Guarani. 

Unidade 
Aqüífera 

Características 
Gerais 

Tipo de 
Aquífero 

Potencial 
Hidrogeológico 

(L/s.km²) 

% área de 
afloramento 
no Estado 

Área de 
afloramento 

(km²) 

Guarani 

Arenitos eólicos 
da Formação 

Botucatu/ 
Hidrotermalismo 

Poroso 12,4 1,0 103.930,92 

Fonte: SEMA/ÁGUASPARANÁ, 2010. 

Os componentes hidroquímicos que podem ser verificados no Sistema Aquífero 
Guarani, são: Bicarbonato-Cálcio (HCO3-Ca), Bicarbonato-Sódio (HCO3-Na), 
Bicarbonato-Cálcio-Magnésio (HCO3-Ca-Mg) e Sulfato-Sódio (SO4-Ca).  

Em diagnóstico realizada pela SEMA e Águas Paraná sobre a qualidade da água no 
aquífero Guarani, a partir de 110 coletas, concluíram: 

“Nas áreas de baixo confinamento, as águas são bicarbonatadas com 
predominância de cálcio e magnésio (são águas doces), nas de médio 
confinamento as águas adquirem uma variação de bicarbonatadas para 
sulfatadas com predominância de sódio e potássio (sólidos totais acima de 500 
mg/L) e nas áreas de alto confinamento, as águas são sulfatadas-cloretadas, 
com sódio e potássio, onde os sólidos totais dissolvidos apresentam teores 
acima de 1000 mg/L; nesses casos, as águas são salobras e não são 
adequadas ao consumo humano na sua condição de água bruta.” (66:2010) 

Mesmo apresentando salobridade em alguns pontos, a água subterrânea do SAG é 
considerada adequada para consumo humano e industrial. Para a irrigação impõem-se 
restrições: na zona baixa e média do confinamento classifica-se como adequado ao 
uso, na zona de alto confinamento, não adequada.  

Uso das aguas subterrâneas na AID 

Em estudo da Mineropar (2002), o município de Turvo, unidade político-territorial onde 
se situa a maior parte da AID deste estudo possuía quatro poços de propriedade da 
Prefeitura Municipal, localizados na localidade de Faxinal Vidal (45m profundidade), 
Passa Quatro (51m profundidade), Saudade Santa (105m profundidade) e Saudade 
Camões (100m profundidade).  

Em visita a campo na área observou-se, entretanto que somente na AID do 
empreendimento existem três poços tubulares de captação profunda que atingem o 
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nível dos arenitos do Aquífero Guarani e Serra Geral, sendo dois de operação privada 
(vinculados ao IBEMA) e um destinado a abastecimento público (operado pela 
prefeitura municipal de Prudentópolis, porém momentaneamente desativado). A Figura 
4.11 abaixo apresenta o registro de um deles, pertencentes ao IBEMA e localizado nas 
coordenadas UTM (Fuso 22S) de 461432E e 7241858N, distante cerca de 500m da 
ADA. 

 

Figura 4.11 - Registro de um dos poços de captação subterrânea na Vila 
do IBEMA bem próximo a ADA do empreendimento. 

 

4.1.5. Geomorfologia 

A abordagem pelo viés geomorfológico é muitas vezes negligenciada nos estudos 
ambientais para licenciamento em fase prévia. Uma parte desse panorama é derivada 
da pequena proeminência de especialistas e na realização de estudos sistemáticos no 
país e na falta de publicidade dos mesmos, o que termina por quase sempre indicar a 
geomorfologia como sinonímia insuficiente, para não dizer errônea de relevo. 

Sabe-se diferentemente dessa generalização extrema que a abordagem 
geomorfológica é muito mais densa e se debruça especialmente em explicar e 
contextualizar as formas das superfícies encontradas. É o que pretende levantar, pois 
este subcapítulo. 

Serão apresentadas para a AID da PCH Boa Vista II:  

- A taxonomia geomorfológica vinculada à superfície; 

- A identificação e explicação da unidade, da subunidade (morfoesculturais) e 
modelado ocorrentes ao longo da AID com sua contextualização fisiológica segundo 
proposta de Casseti (2005) 

 

Taxonomia geomorfológica aplicada a AID 

A taxonomia corresponde a um recurso adotado pela geomorfologia mundial que se 
mostrou acertado e eficiente. Surgiu em meados no século XX a partir de estudos 
europeus que, a partir da observação do funcionamento organizacional das ciências 
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biológicas e pretendeu criar uma sistematização semelhante para enquadrar em níveis 
de escala os registros paisagísticos existentes. Com isso a abordagem poderia ser 
sempre relacional proporcionando uma caracterização genética bastante precisa com 
afiliações vinculações. 

Segundo o Manual Técnico de Geomorfologia publicado originalmente pelo IBGE em 
1995, o Brasil foi subdividido em quatro megadomínios morfoestruturais. A área de 
estudo está compreendida no megadomínio denominado bacias e coberturas 
sedimentares fanerozóicas terrenos de gênese sedimentar intracratônica e de margem 
continental e cuja evolução paleogeográfica aparece vinculada aos ciclos de deposição 
talassocrática, fluvial, glacial e eólica, as quais se dispuseram de modo individualizado 
em uma série de formações e sequências que hoje perfazem o domínio geotectônico 
das Bacias Sedimentares.  

No caso do estudo em tela, as circunstâncias envolvem a evolução da Bacia 
Sedimentar do Paraná (IBGE, 2009). Tais terrenos se apresentam sob uma série de 
formas notáveis relacionadas a superfícies de dissecação e aplainamento planáltico, 
patamares e escalonamentos, vales estruturais e alinhamentos de morrotes de 
pequena envergadura. 

De uma forma ampla temos para a área de estudo a seguinte classificação definida 
segundo Santos (2006) e as observações de modelado (Quadro 4.6). 

Quadro 4.6 – Taxonomia geomorfológica da Área de Estudo até o 4º nível taxonômico. 

1º nível taxonômico 2º nível taxonômico 3º nível taxonômico 
4º nível 

taxonômico 

Unidade 

Morfoestrutural da 

Bacia Sedimentar do 

Paraná 

Unidades 

Morfoesculturais do 

2º e 3º Planalto 

Paranaense 

Subunidades 

morfoesculturais 

Planalto de 

Pitanga/Ivaiporã + 

residual da FSG. 

Modelado de 

dissecação 

homogênea com 

controle estrutural e 

relevo cuestiforme. 

 

Segundo e Terceiro Planalto Paranaenses: aspectos gerais e subunidades vinculadas 

A estrutura da paisagem regional onde se insere as infraestruturas da PCH Boa Vista II 
localiza-se integralmente da unidade morfoescultural denominada de Terceiro Planalto 
Paranaense, embora a paisagem da AID seja marcada por uma autêntica interface 
demarcada pela expressão da Serra Geral paranaense que se estabelece no Segundo 
Planalto Paranaense. 

O Segundo Planalto Paranaense pode ser considerado através da metodologia 
proposta por Ross (1990) para o mapeamento geomorfológico e já consagrada, 
sobretudo nas décadas de 50 e 60 por autores de escola russa de geografia física, 
como uma das cinco unidades de 2º táxon que demarcam o território do Estado do 
Paraná. 

No esforço metodológico para o mapeamento geomorfológico do Estado do Paraná 
empreendido por Santos et al (2006), o Segundo Planalto Paranaense corresponde a 
uma unidade morfoescultural que apresenta dezesseis sub-unidades morfoesculturais, 
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sendo a maior, o Planalto de Ponta Grossa - aquele que durante muitos anos fora 
utilizado unicamente como seu sinônimo exclusivo. 

O Segundo Planalto Paranaense é a única unidade planáltica cujo modelado é dado 
por estrutruras monoclinais e sub-horizontais, cujas formas derivam exclusivamente da 
composição mineralógica de rochas sedimentares de idade paleozóica. Sua limitação 
com as rochas cristalinas é abrupta ao norte da cidade de Ponta Grossa 
(correspondente a forma da reconhecida Escarpa Devoniana - nominação errônea para 
uma autêntica frente de cuesta cuja modelagem se processou no cenozóico) diluindo-
se ao sul, quando a passagem para o domínio metamórfico. Muito mais sutil, a 
paisagem de interface geomorfológica destaca de um lado colinas alongadas e 
arredondadas e, de outro, as mesetas areníticas escarpadas e colinas com radiais mais 
abertos, sulcadas pela ação das drenagens que condicionam em amplitude a evolução 
vertical do relevo. 

 

Figura 4.12 – Vastidão planáltica vinculada 
ao Segundo Planalto Paranaense na região 
de Porto Amazonas/PR. Nota-se um 
modelado de dissecação com topos pouco 
proeminentes. 

 

Figura 4.13 – Vastidão planáltica vinculada 
ao Segundo Planalto Paranaense na região 
Irati/PR. 

 

Segundo Santos et al (2006) as maiores altitudes do segundo planalto (1.300 metros), 
são encontradas a leste, na subunidade do Planalto de São Luiz do Purunã. Já os 
pontos mais baixos, com cerca de 400 metros, estão situados na parte norte, junto ao 
Terceiro Planalto, na subunidade do Planalto de Santo Antônio da Platina. Pelo 
gradiente de 900 metros têm-se grande quantidade de formas, desde relevos de 
reverso, marcadamente tabuliformes e patamarizadas até formas residuais como os 
morros testemunhos, somitais, canhões e gargantas epigênicas.    

Este planalto comporta-se como um plano de declive, com suave caimento para oeste, 
sudoeste e noroeste, onde rios como o Tibagi, o Pitangui, o Iapó e o Iguaçu, por 
exemplo, são considerados rios antecedentes; isto é, tiveram sua origem antes do 
estabelecimento da atual configuração geomorfológica.  

Para Bigarella et al (1994) e Bigarella et al (1997) o Segundo Planalto Paranaense 
corresponde a um reverso de cuesta dotado de um mergulho suave para oeste. 
Funciona como um relevo intermediário entre o embasamento arqueano de formas 
peneplanizadas da Série Açungui, aflorante a Leste (Primeiro Planalto Paranaense) - 
sobre a qual se depositou a porção basal da BSP - e a conseqüente litologia aqui 
abordada - e a borda soerguida da escarpa basáltica a oeste, já no Terceiro Planalto 
Paranaense.  
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Apresenta uma paisagem evoluída dos relevos do tipo tabuliforme com feições 
marcantes como mesetas, testemunhos, patamares e platôs. Autores como Bigarella et 
al(1994) e Casseti (1991) defendem que as esculturas dos planaltos tabuliformes como 
as ocorrentes na área de estudo, derivam da alternação dos processos químicos e 
físicos sobre uma estrutura litologicamente diferenciada. A evolução fisiográfica da 
paisagem é ao longo do tempo geológico desempenhada através da oscilação 
temporal dos ritmos e fenômenos climáticos (frio, quente, úmido e seco, chuva, gelo e 
vento) e, consequentemente da variação da ação erosiva dos rios, mares, lagos e da 
influência da composição florística e até mesmo faunística, que orientam as tendências 
de erodibilidade dentro de uma paisagem geomorfológica através de uma autêntica 
combinação claramente orientada a desagregação.  

O Segundo Planalto Paranaense apresenta então características gerais de um sistema 
heterogêneo, com variação na alteração/resistência das camadas, fato que configura 
uma diversidade de formas. De planalto predominantemente suave ondulado, com 
aspecto senil, ele também grada para vastidões fortemente onduladas e relevos 
escarposos com vertentes em perfis de equilíbrio.  A presença de serras e espigões e 
terrenos é ora entremeada por paisagens de exceção com feições únicas na paisagem 
paranaense, como os arenitos de Vila Velha, as furnas ou poções de desabamento, as 
gargantas epigênicas (percées) e as inúmeras e bizarras lapas pseudocársticas. 

Destaca-se que os terrenos vinculados ao Segundo Planalto Paranaense tornam-se 
mais acidentados e angulosos na medida da aproximação a escarpa triássica a oeste, 
Segundo Bigarella et al (1994) leitos silificados da Série Passa Dois e o Arenito 
Botucatu formam uma linha de cuesta incipiente e constitui verdadeiro patamar 
estrutural com os abruptos paredões basálticos. 

O Terceiro Planalto Paranaense corresponde por sua vez a maior das divisões 
planálticas do estado do Paraná e a única em que se desenvolveram as expressões 
encimais de camadas basálticas atreladas aos arenitos intertrappianos de origem 
eólica. 

A característica principal deste domínio é sua subdivisão em uma série de blocos 
planálticos dissecados de modo sensivelmente desigual (Planaltos de Palmas, Campo 
Mourão, Guarapuava, Pitanga e Apucarana, para citar apenas alguns exemplos 
referendados) e cujas altitudes médias variam entre os 1.100 m e os 300. No âmbito 
geral parte desde os limites com o 2º Planalto Serra Geral decaindo para oeste e 
nordeste onde são observadas as expressões médias próximas aos 300 metros, 
conforme aproximação à calha do rio Paraná. As superfícies de cimeira são 
individualizadas em poucos blocos de declividade mais acentuada e apresentam-se 
com faixas, no limiar máximo, próximas aos 1250 m -1380 m. 
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Figura 4.14 – Mapa esquemático do território paranaense com as três principais unidades 
morfoesculturais planálticas existentes (1º, 2º e 3º planaltos paranaenses). Destaque no círculo 
vermelho para a localização pontual da PCH Boa Vista II. 

Em termos gerais, o TPP, também conhecido como Planalto arenítico-basáltico, se 
apresenta espacialmente descontínuo: de um lado, com formas acidentadas fortemente 
dissecadas e de outro, superfícies mais aplainadas, cortadas por vales de variável 
profundidade. Segundo Ab’Sáber (1998) a origem das deformações onduladas deste 
terreno mesozóico remonta a influência geotectônica do Arco de Ponta Grossa, uma 
feição morfoestrutural que proporcionou o soerguimento da Borda Leste da Bacia do 
Paraná e que, pela evolução do conhecimento geológico se mostrou responsável pelo 
capeamento abaulado e densamente cisalhado desta superfície e também pelo 
tensionamento preferencial da rede de drenagem do Estado do Paraná. 

Os aspectos fisiográficos do Terceiro Planalto Paranaense estão especialmente 
controlados pela disposição estrutural em lençol dos derrames basálticos e pelo 
alinhamento morfoestrutural proporcionado pela rede de falhas e fraturas de direção 
preferencial N40-50W. As especificidades da disposição dos mesmos caracterizam, 
enfim a superfície aplainada, entremeada por médios talvegues trabalhados pela rede 
hidrográfica encaixante que sulcam o terreno. Coexistem ainda espigões e pequenas 
encostas sutilmente arredondadas. 

O Terceiro Planalto Paranaense abrange cerca de 60% do estado do Paraná e 
apresenta segundo a literatura técnica grande parte das expressões típicas deste tipo 
de relevo, tais com relevo patamarizado. Sua principal diferença ante aos outros dois 
decorre do fato do mesmo ter grande parte de sua forma relacionada aos intensos 
processos vulcânicos mesozóicos que encerram e evolução geológica da BSP (em 
nível de formações e camadas) antes do cenozóico propriamente dito. 

Cartograficamente a área da PCH Boa Vista II se situa exclusivamente na subunidade 
morfoescultural do Planalto de Pitanga/Ivaiporã, embora o canal de fuga esteja em 
interface com o Planaltos residuais da Formação Serra Geral, subunidade vinculada ao 
2º Planalto Catarinense  

 

O Planalto de Pitanga/Ivaiporã e os Planaltos residuais da Formação Serra Geral 
características essenciais 
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O empreendimento hidrelétrico como já ressaltado, apresenta-se sobre duas 
subunidades morfoesculturais definidas nos trabalhos de Santos et al (2006): o Planalto 
de Pitanga/Ivaiporã e Planaltos residuais da Formação Serra Geral. 

O Planalto de Pitanga/Ivaiporã é um Planalto com dissecação média, ou seja, o 
aprofundamento dos vales é impressivo verticalmente, na faixa dos 100 a 150 metros a 
distância interfluvial é quase sempre inferior a 1,0 km sendo os topos largos e 
abaulados sem grandes expressões fechadas. As encostas são convexas, embora 
sejam notadas expressões topográficas positivas alongadas e retilíneas. 

O entalhe é preferencialmente em V embora sejam notadas especialmente ao longo do 
Rio Marrecas e Cachoeira formas muito suaves com encostas dominantemente com 
inclinação inferior aos 10%. De fato, quase 80% de todo o planalto possui inclinação 
inferior aos 12%, condição que se repete para a Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas e 
que pode ser visualizado no Mapa de Declividade (Apêndice H). 

Em termos hipsométricos, os valores para o Planalto de Pitanga apresentam as 
maiores amplitudes para a Bacia Sedimentar do Paraná, gradando desde 1300 metros 
até os 320 metros, sendo que a altitude média se situa próximo aos 700 m. (vide 
Apêndice I) 

 

Figura 4.15 – Aspecto da paisagem do 3º Planalto Paranaense 
imediatamente a montante do empreendimento hidrelétrico PCH Boa Vista 
II. 
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Figura 4.16 - Panorâmica do Planalto de Pitanga imediatamente a jusante 
do empreendimento hidrelétrico PCH Boa Vista II. A imagem mostra 
também uma percèe formada pelo curso obsequente do rio Marrecas que 
pela alternância climática desde o cretáceo (no modelo proposto de 
Cassetti) auxiliou pela erosão remontante a formação, de fato, de um 
canyon que se prolonga a jusante por pelo menos 3 km quando a 
paisagem inicia uma transição para as terras mais baixas relacionadas as 
superfícies da unidade morfoescultural do 2° Planalto Paranaense. 

A transição atualmente existente entre o Planalto de Pitanga e o Planalto de Ivaí 
(topograficamente mais baixo) numa seção partida da PCH Boa Vista II é marcada por 
uma série de blocos abruptos com capeamento basálticos, isolados da borda 
planáltica/cuesta e surgidos numa em uma autêntica superfície de depressão no front 
de cuesta. Esta superfície denominada Planalto Residual da Formação Serra Geral é 
basicamente pedimentar e marca também o recuo paralelo das vertentes durante fase 
climática mais seca.  

O Planalto Residual da Formação Serra Geral representando quase 4.200km2 da 
superfície territorial do Paraná apresenta com algumas características básicas: 

a) Altitudes máximas (1000 – 1150 m) próximas à zona de interface com as 
subunidades do Terceiro Planalto Paranaense (inclusive ao Planalto de Pitanga); 

b) Mediana de altitude mais próxima as áreas basais dessa superfície com os 
relevos residuais ocupando proporcionalmente pouca área do total da 
subunidade morfoescultural; 

c) Nos altos, predominância de topos alongados e aplainados numa superfície de 
erosão dominada por encostas côncavo-convexas com alternado grau de 
dissecação; 

d) Uma rede de drenagem instalada com padrões alternados ao longo daquela 
superfície com variações de seções dendríticas (arborescentes), paralelas, e 
radiais  

e) Vales esculpidos preferencialmente em “V” 

Geomorfologia da AID 

A área de influência direta deste empreendimento hidrelétrico se situa numa autêntica 
interface entre os domínios de relevo do 2º e do 3º Planaltos Paranaense 
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terminologias, já caracterizadas nas linhas anteriores e consagradas na literatura 
geomorfológica a partir dos trabalhos basilares de Maack na primeira metade do século 
XX.  

Todas as estruturas da PCH estão dispostas na subunidade morfoescultural 
denominada por Santos et al (2006) de Planalto de Pitanga. A área de saída d’água da 
PCH Bela Vista II, por sua vez já, se encontra em uma percèe que localmente também 
demarca os limites com o 2º planalto paranaense a leste, especificamente com a 
subunidade morfoescultural dos Planaltos residuais da Formação Serra Geral, 
topograficamente individualizadas em restritas expressões de topos alternadamente 
fechados de altitudes mais baixas, mas que servem definitivamente de marcadores 
para a transição para áreas pediplanizadas do Alto Ivaí. 

Na AID, (a exceção da área do entalhe) as margens o rio Marrecas drena tão somente 
a subunidade Planalto de Pitanga, que com a condição litológica geneticamente 
efusiva, dada pelos derrames vulcânicos da Formação Serra Geral desenvolve um 
relevo suave ondulado a ondulado, não patamarizado, com caimento para oeste e 
expressões topográficas às vezes proeminentes na paisagem (amplitudes altimétricas 
superiores a 100m) e um modelado de dissecação em colinas de vertentes convexas e 
radiais abertos, perfazendo interflúvios de topos largos e vertentes por vezes amplas e 
alongadas.  

Hidrograficamente o rio Marrecas, por ser um curso importante da Bacia do Rio Ivaí 
acompanha a mudança morfoescultural além de ter auxiliado sobremaneira na 
progressão do entalhamento (desenvolvimento vertical) do vale em cânion que se 
estabelece especialmente a partir de cerca de 1,5 km a jusante da fábrica de papel do 
IBEMA - autêntico registro da influência estrutural do soerguimento do bloco planáltico 
do 3º planalto. O seccionamento das camadas basálticas pelo curso hídrico catalisa, 
pois, processos erosivos por desmoronamento rochoso do trapp basáltico cretácico 
vinculado ao desenvolvimento de processo de recuo paralelo das vertentes que se 
desenvolve em picos alternados em função dos ciclos climáticos de umidecimento e 
ressecamento. 

Na extensão da interface interplanáltica propriamente dita, as declividades das 
encostas são acentuadas, ultrapassando em vários pontos a angulação dos 45º com o 
vale existente nitidamente formando um entalhe em V. O desfiladeiro visto de sua parte 
mais baixa apresenta-se estreito em sua maior parte com alguns paredões basálticos 
imponentes em ambas as margens à semelhança de cânion típico. 

No âmbito dos depósitos sedimentares correlacionados na paisagem da AID destacam-
se aqueles relacionados aos processos morfogenéticos cenozóicos de coluviação 
(depósitos alóctones, incoerentes com aspecto terroso, matriz arenoargilosa e 
presença de fragmentos rochosos de diversos tamanhos e com níveis diferentes de 
intemperização) e de aluviação, esta ocorrente especialmente na extensão adjacente 
ao fundo de vale (Figura 4.17). 

A formação dos depósitos coluviais se inicia com a eluviação propriamente dita, i.e., 
quando o intemperismo afeta os minerais rochosos em superfície deslocando-os para 
os níveis inferiores do perfil num processo conhecido como iluviação, formando 
finalmente o que se conhece tecnicamente como manto de alteração – resultado direto 
do material rochoso alterado quimicamente por hidratação, mas que mesmo assim 
reserva parte das estruturas/camadas existentes no material geológico original. 
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O fato de ter se consagrado o deslocamento gravitacional desse manto de alteração 
em movimentos lentos (rastejos) ou rápidos (deslizamentos) é o que distingue 
fundamentalmente o elúvio do colúvio (depósito). 

O processo de coluviação nas regiões tropicais e subtropicais inicia com a saturação 
hídrica do solo, mas depende de uma série de circunstâncias: das características 
plásticas do material de origem, da topografia (declividade) da ação conjugada do 
rastejo (creep) e de fluxos viscosos (que por sua vez dependem da profundidade e da 
tensão de cisalhamento dos materiais). Os depósitos desta natureza podem se dar 
diretamente sobre rochas ou mesmo sobre elúvios e colúvios, sendo que a notação dos 
níveis no perfil é muitas vezes perceptível a olho nu tanto pela coloração como pela 
composição (SUGUIO, 2010). 

Os depósitos aluviais ocorrentes in situ por sua vez são resquícios de períodos mais 
secos e correspondem a uma série de materiais mau selecionados (seixos, matacões), 
oligomíticos, arredondados e ovalados, suportados pela estrutura e que foram 
mobilizados pela força dos fluxos d’águas fluviais torrenciais durante milhares de anos. 
Sua posição acima do leito atual do rio Marrecas demarca que a posição atual do nível 
de base processou a posteriori.  

 

 

Figura 4.17 - Aspecto da camada basal de uma rampa de depósitos 

colúvio-aluvionares no fundo de vale do Rio Marrecas praticamente em 
frente ao canal de fuga da usina. Note a imbricação do material mau 
selecionado (calhaus e cascalhos) em uma matriz arenosa. Estes 
depósitos, originários em condições climáticas mais secas foram cortados 
pela incisão fluvial a partir do início do período mais úmido (atualmente 
vigente) incidente no local. 

Nos Apêndices H e I, ressalte-se estão apresentados os Mapas de Declividade e 
Hipsometria das AII e AID do empreendimento. 

4.1.6. Pedologia 

Os tipos pedológicos existentes na AID do empreendimento refletem-se como 
resultados essenciais da pedogênese dos alteritos derivados da atuação do 
intemperismo dominantemente nas condições úmidas do quaternário. Localmente são 
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encontradas ordens pedológicas associadas a diversos níveis de intemperismo das 
rochas basálticas e sedimentares da Bacia do Paraná que são comandadas 
fundamentalmente pela hidrólise (fraca, parcial e total) e pela lixiviação com ampla 
participação das águas do lençol freático. A evolução dos perfis é baseada na 
associação dos argilominerais aos oxihidróxidos de ferro, sendo que estruturalmente 
tendem também a balizar a construção de uma superfície de aplainamento. 

O capítulo que se segue debruça sobre a descrição macromorfológica dos perfis 
obtidos diretamente na AID. Os perfis apresentam-se, ressalte-se como uma 
aproximação primária sobre as ordens ocorrentes. 

 

Latossolos 

A latolização é um processo pedogenético comumente ocorrente na área de estudo em 
decorrência da própria condição litológica existente e das características climáticas 
predominantemente úmidas ao longo da maior parte do Quaternário. 

Os Quadros a seguir apresentam dois exemplos de latossolos locais e suas diferenças 
estabelecidas (granulometria, estrutura e coloração especialmente). 

Quadro 4.7 - Exemplos de latossolos. 

Parâmetros Classificação 

  

Localização 
24º56’12”S/ 51º22’49” 

W 

Material de origem  Basalto 

Horizonte Diagnóstico B (latossólico) 

Classificação do perfil até o 2º 
nível (SiBCS) 

Latossolo Vermelho-
amarelo 

Cor Munsell  5YR 3/2 

Valor Munsell  3 

Croma Munsell  2 

Transição dos horizontes Difusa/gradual  

Macroestrutura 
Granular com blocos 

subangulares 

Textura de campo Franco arenosa 

Agregação Média 

Presença de clastos e 
cascalhos no perfil Não 

Parâmetros Classificação 

  

Localização 
24º56’38”S/ 51º22’41” 

W 

Material de origem  Basalto 

Horizonte Diagnóstico B (latossólico) 

Classificação do perfil até o 2º 
nível (SiBCS) Latossolo Vermelho 

Cor Munsell 10R 3/3 
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Valor Munsell  3 

Croma Munsell  3 

Transição dos horizontes Difusa/gradual  

Macroestrutura 
Granular com blocos 

subangulares 

Textura de campo Média 

Agregação Média 

Presença de clastos e 
cascalhos no perfil 

Não 

Os latossolos locais são tipos pedológicos profundos (superiores a 2 metros até o 
contato com o saprólito) muito comuns na área sendo suas variações sensíveis 
decorrentes essencialmente dos níveis de intemperismo através da hidrólise onde se 
desenvolvem combinações quimicamente diferentes entre a sílica e os íons de ferro 
existentes. Estão localizados em diversas fases de relevo local, sendo que os perfis 
mais desenvolvidos ocorrem em média e alta encosta com declividades inferiores a 
15º. 

Possuem textura variante entre franco arenosa até média e além das características já 
destacadas nos quadros apresentam: 

- Ausência total de cerosidade; 

- Gradiente textural baixo; 

- Consistência friável; 

- Transição difusa entre o horizonte A e o B sendo o primeiro quase sempre moderado. 

 

Nitossolos 

Os nitossolos são solos cujo principal caráter distintivo é a presença de um horizonte B 
nítico subjacente a um horizonte A qualquer. Este horizonte nítico é caracterizado, por 
sua vez pela ampla presença de cerosidade (brilho) dada pelos microagregrados 
argilosos que dominam, por sua vez o perfil 

O Quadro a seguir apresenta um exemplo dos nitossolos locais sendo bastante clara 
principalmente sua distinção ante os latossolos encontrados in loco e já descritos 
elementarmente acima. 

Quadro 4.8 - Exemplo de nitossolo. 

Parâmetros Classificação 

  

Localização 
24º57’24”S/ 
51º21’46” W 

Material de origem  Basalto 

Horizonte Diagnóstico B (nítico) 

Classificação do perfil até o 2º 
nível (SiBCS) Latossolo Vermelho 

Cor Munsell 10R 5/6 

Valor Munsell  5 
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Croma Munsell  6 

Transição dos horizontes Difusa/gradual  

Macroestrutura 
Prismática com 

blocos subangulares 

Textura de campo Média/Argilosa 

Agregação Média 

Presença de clastos e cascalhos 
no perfil 

Não 

Os nitossolos locais são também solos profundos a muito profundos (profundidades 
maiores que 1,5 m). Estão desenvolvidos, sobretudo em relevos com inclinação leve a 
moderada e apresentam ainda as seguintes características: 

- Presença de trincas verticais devido a alta CTC; 

- Transição entre os horizontes sem policromia, ou seja, sem variação de cor; 

- Acúmulo de água no horizonte B nítico; 

- Transição difusa entre o horizonte A e o B sendo o primeiro quase sempre moderado. 

 

Cambissolos 

Os cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B 
incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que em qualquer 
dos casos não satisfaçam os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas 
classes Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos. Têm sequência de horizontes A ou 
hístico, Bi, C, com ou sem R. 

Simplificadamente são solos que pela evolução incipiente e pelo tempo envolvido no 
nível de desenvolvimento de processos intempéricos não conseguiram constituir um 
perfil mais espesso e verticalmente diferenciado. 

Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 
condições climáticas, as características destes solos variam muito de um local para 
outro, até mesmo na área de estudo. Assim, a classe comporta desde solos fortemente 
até imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de cor bruna ou bruno amarelada 
até vermelho escuro, e de alta a baixa saturação por bases e atividade química da 
fração coloidal. 

O horizonte B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o solum, 
geralmente, apresenta teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo 
ou um pequeno incremento de argila do A para o Bi. Admite-se diferença marcante do 
A para o Bi, em casos de solos desenvolvidos de sedimentos aluviais ou outros casos 
em que há descontinuidade litológica. A estrutura do horizonte Bi pode ser em blocos, 
granular ou prismática, havendo casos, também, de solos com ausência de agregados, 
com grãos simples ou maciços. 

Quadro 4.9 - Exemplo de cambissolo. 

Parâmetros Classificação 

  

Localização 
24º55’32”S/ 
51º23’45” W 

Material de origem Basalto 

A/B 

A 
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Horizonte Diagnóstico - 

Classificação do perfil até o 2º nível 
(SiBCS) 

Cambissolo 
Distrófico 

Cor Munsell 2,5YR 5/6 

Valor Munsell 5 

Croma Munsell 6 

Transição dos horizontes Abrupta 

Macroestrutura Granular 

Textura de campo Arenosa 

Agregação Solta/Friável 

Presença de clastos e cascalhos no 
perfil 

Horizonte A - Sim 

Na perfil-modelo, o cambissolo apresentou-se sobre fase de relevo forte ondulado, 
horizonte B incipiente com espessura aproximada de 30 cm e presença de horizonte A 
com calhaus e cascalhos. 

 

Neossolos 

Neossolos, como o próprio nome sugere, são tipos cujo status de desenvolvimento 
pedogenético é recente ou incipiente, muitas vezes não se conseguindo sustentar um 
perfil íntegro. 

Compreendem solos constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco 
espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário 
devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de 
características inerentes ao próprio material de origem, como maior resistência ao 
intemperismo ou composição química, ou dos demais fatores de formação (clima, 
relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução dos solos. Possuem 
sequência de horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C,O-R ou H-C sem atender, 
contudo, aos requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos 
Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. (PRADO, 2013).  

Localmente os tipos neossólicos de segundo nível categórico são os neossolos 
regolíticos e os neossolos litólicos. Localizam-se, sobretudo em fase de relevo 
ondulado a escarposo. 

Quadro 4.10 - Exemplo de neossolo. 

Parâmetros Classificação 

 

Localização 
24º56’54”S/ 51º24’28” 

W 

Material de origem Basalto 

Horizonte Diagnóstico - 

Classificação do perfil até o 2º nível 
(SiBCS) Neossolo Litólico 

Cor Munsell 2,5YR 5/6 

Valor Munsell 5 
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Croma Munsell 6 

Transição dos horizontes Abrupta 

Macroestrutura Granular 

Textura de campo Arenosa 

Agregação Solta/Friável 

Presença de clastos e cascalhos no 
perfil 

Horizonte A - Sim 

 

Hidromórficos 

Por fim, devem se destacar ainda os solos hidromórficos: solos de origem associada a 
ambientes de baixa energia hidráulica ou lençol freático raso. Tais solos referem-se a 
todas aquelas ordens que apresentam condições de permanente encharcamento, 
formados em ambientes de redução, possuindo, na imensa maioria das vezes 
horizonte glei ou com grande concentração de matéria orgânica (organossolo) em 
condição fíbrica. 

São solos mal drenados, enegrecidos, esverdeados ou em tons de cinza (com 
desenvolvimento de gleização e oxirredução) geralmente encharcados em decorrência 
da associação com áreas de nascente, drenagem impedida, de surgência de lençol 
freático ou mesmo em locais de lençol suspenso apresentando, portanto acidez 
variável em decorrência da liberação dos íons ferrosos, férricos, sulfurosos e sulfatados 
(fortemente ácido quando distróficos). Sua textura varia de altamente argilosa para 
siltosa média. 

Associam-se restritamente na paisagem localizando-se nas adjacências de pequenos 
cursos d’água, áreas de banhados e baixadas entre as colinas convexas. Podem ser 
extremamente profundos em decorrência do fornecimento hídrico, embora tendam 
localmente a ser restritos em profundidade. 

 

4.1.7. Geotecnia 

Foi executada uma campanha de investigações geológico-geotécnicas, composta por 4 
sondagens rotativas e 4 sondagens elétricas verticais (Des. PBV-2C-DEGG-003). As 
locações das coordenadas estão apresentadas no Quadro 4.11. 

Quadro 4.11 – Locações planialtimétricas das investigações geológico-geotécnicas. 

Sondagens Mecânicas 

ID Estrutura Norte (m) Este (m) Cota (m) 
Atitude 

(m) 
Profundidade 

(m) 

SR-
01 

Emboque 
Túnel 

7.241.784,1489 460.471,8070 847,368 N18°/20° 25,70 

SR-
02 

Desemboque 
Túnel 

7.242.192,8515 460.600,0900 870,531 N252°/20° 29,00 
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SR-
03 

Conduto 
Forçado 

7.243.194,1295 460.004,7897 832,094 VERTICAL 15,50 

SR-
04 

Casa de 
Força 

7.243.490,7899 459.810,0079 643,646 VERTICAL 20,00 

Total = 90,20 m 

Sondagens Geofísicas 

ID Estrutura Norte (m) Este (m) 
Cota 
(m) 

Profundidade (m) 

SEV-01 Túnel 7.241.880,2215 460.527,2400 868,633 30,68 

SEV-02 
Conduto 
Forçado 

7.243.141,2783 460.081,3642 846,637 152,50 

SEV-03 
Conduto 
Forçado 

7.243.208,3320 460.035,1207 833,111 117,80 

SEV-04 
Canal de 

Fuga 
7.243.532,8470 459.845,5197 642,163 75,83 

Total = 376,81 m 

Com os resultados obtidos por esta campanha de investigações, em complemento das 
observações feitas durante caminhamentos e mapeamentos de campo, elaborou-se a 
litoestratigrafia do local do empreendimento.  

Como já citado, o local de montante de implantação do empreendimento é composto 
por basaltos sobrepostos aos arenitos eólicos pertencentes à Formação Botucatu que 
são verificados na região de jusante da PCH Boa Vista II. 

Conforme as observações realizadas em campo, verificou-se que o contato entre 
basalto e arenito esteja aproximadamente em torno das elevações 780 m e 790 m 
mergulhando aproximadamente 5º para NE. 

As investigações diretas realizadas nas proximidades do emboque e desemboque do 
túnel interceptaram o basalto denso de cor cinza clara, textura fina e estrutura maciça 
com trecho apresentando amígdalas milimétricas, de maneira geral resistente, porém 
ocorreram trechos próximos ao manto de intemperismo em que o maciço apresentou 
menor resistência.  

O arenito fino foi interceptado nas investigações de jusante mostrou-se de granulação 
fina, coloração cinza clara a amarela clara, pouco resistente. 

As escavações obrigatórias para a implantação das estruturas ora apresentadas 
deverão interceptar todos os litotipos verificados nas sondagens. 

As investigações geológicas foram todas realizadas na margem esquerda do rio 
Marrecas, sendo 6 investigações na região de montante (SRs 1 a 3 e SEVs 1 a 3) e as 
demais na região de jusante (SR-04 e SEV-04), nas proximidades dos locais previstos 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

96 

para as obras de implantação do empreendimento de modo a caracterizar os maciços 
que hospedarão as estruturas da usina. 

A sondagem SR-01 executada nas proximidades da região do emboque do túnel, 
aproximadamente 40 m do eixo do canal de adução (do túnel), indicou cobertura de 
solo de ~ 11,7 m (até El. 835,7 m) de espessura, composta por material argilo siltoso 
de coloração avermelhada de natureza coluvionar contendo blocos de basalto. O 
maciço rochoso é caracterizado por basalto denso que apresentou boas qualidades 
geomecânicas até o fim do furo em 25,7 m (El. 823,2 m). 

A SR-02 executada nas proximidades da região desemboque do túnel adutor, ~ 36 m 
do eixo do túnel, indicou cobertura de solo de 8,8 m de espessura (até El. 861,7 m), de 
composição argilo siltosa, de coloração marrom avermelhada e de natureza coluvionar 
até ~ 3,3 m (El. 867,2 m) seguido por solo de natureza residual. O maciço rochoso é 
caracterizado pelo basalto denso que apresentou as paredes das fraturas alteradas 
para argila em todo investigado e mostrou-se resistente até 21,5 m de profundidade (El. 
850,3 m). De 21,5 m até ~ 25 m (El.847 m), o basalto é caracterizado por fragmentos 
alterados de tamanhos centimétricos. Em ~ 25 m de profundidade a sondagem 
interceptou uma lente de arenito pouco resistente e bastante fraturado até o fim do furo 
em 29 m (El. 843,7 m). 

A SR-03, executada nas proximidades da tomada d’água do conduto, ~ 60 m do eixo 
do novo conduto, indicou trecho de 15,5 m de espessura (El. 816,6 m) caracterizado 
por solo argilo siltoso com blocos decimétricos de basalto.  

 A SR-04, executada na região de jusante, nas proximidades do local onde será 
implantada a nova estrutura da casa de força, ~ 33 m da estrutura, indicou cobertura de 
solo de 3,5 m de espessura (até El. 640,1 m), de composição arenosa com silte, de 
natureza coluvionar. Após este trecho, ocorrem fragmentos centimétricos a 
decimétricos de basalto em meio a matriz areno siltosa. O maciço rochoso é 
caracterizado por arenito de cor cinza clara e granulometria fina com condições 
relativamente minoradas em função de a rocha ser branda. 

A sondagem elétrica vertical executada nas proximidades da região do emboque do 
túnel indicou a cobertura de solo em ~ 16 m (SEV-01). A SEV-02 executada na região 
da tomada d’água do conduto indicou ~3 m de espessura de solo.  

A SEV-03 também executada nas proximidades da tomada de água dos condutos 
indicou cobertura de solo de aproximadamente 7,71 m de espessura. A SEV-04, 
executada nas proximidades da casa de força a ser construída, indicou cobertura de 
solo em torno de 6 m de espessura.  

É possível que quando dada as escavações, mesmos que não interceptados nas 
investigações e não interpretados junto à definição da litoestratigrafia, ocorram casos 
de menor resistência no maciço associados ao contato basalto/arenito e ao contato 
entre derrames que pode ocorrer entre derrames de basalto. 

Estas situações podem conferir ao maciço más condições geológicas e geotécnicas, 
por este motivo deverá ser dada atenção caso as escavações interceptem estes 
trechos. 

 

Resultados dos ensaios de perda de água sob pressão 
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Durante a campanha de sondagens rotativas, foram executados 11 ensaios de perda 
de água sob pressão (EPAs), para verificar as características de permeabilidade do 
maciço rochoso no local. O Quadro 4.12 apresenta a quantidade e a distribuição dos 
EPAs executados. 

Quadro 4.12 – Distribuição dos ensaios de perda de água executados 

Furo 
Cota da 

boca 
(m) 

No de ensaios 
(un) 

Trecho de ensaio 

Profundidade (m) Cota (m) 

De Até De Até 

SR-01 847,368 5 12,50 25,70 835,62 823,22 

SR-02 870,531 4 9,40 21,50 861,70 850,33 

SR-04 643,646 2 14,00 20,00 629,65 623,65 

Total = 11 ensaios 

Os ensaios foram executados segundo as diretrizes da ABGE para a execução de 
ensaios de perda de água sob pressão. 

O Quadro 4.13 apresenta os resultados dos ensaios. 
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Quadro 4.13 – Resultados dos ensaios realizados. 

SR-01 

Profundidade (m) Cota (m) 
k (cm/s) 

Grau de 
condutividade De Até De Até 

12,50 15,50 835,62 832,80 3,30 x 10-3 H5 

15,50 18,35 832,80 830,12 (nulo) H1 

18,35 20,95 830,12 827,68 (nulo) H1 

20,95 24,15 827,68 824,67 (nulo) H1 

24,15 25,70 824,67 823,22 (nulo) H1 

SR-02 

Profundidade (m) Cota (m) 
k (cm/s) 

Grau de 
condutividade De Até De Até 

9,40 12,50 861,70 858,78 2,10x10-3 H5 

12,50 15,50 858,78 855,97 2,30x10-2 H5 

15,50 18,50 855,97 853,15 1,29x10-4 H3 

18,50 21,50 853,15 850,33 9,17x10-5 H2 

SR-04 

Profundidade (m) Cota (m) 
k (cm/s) 

Grau de 
condutividade De Até De Até 

14,00 17,00 629,65 626,65 (nulo) H1 

17,00 20,00 626,65 623,65 (nulo) H1 

Conforme os resultados, todos os trechos ensaiados próximos a superficie de erosão 
apresentaram condutividade hidráulica alta, após este trecho quando os ensaios 
atingiram o maciço de boa qualidade, grande parte dos resultados indicaram 
condutividade muito baixa com exceção a SR-02. 

A SR-02 apresentou trecho com condutividade hidráulica moderada, entre as El. 853 m 
e 856 m corroborando com as verificações realizadas nos testemunhos da sondagem 
que apresentou alteração nas paredes das fraturas indicando a percolação de água no 
meio. 

Assim, os resultados apresentados acima indicam que os maciços rochosos que serão 
alvos das escavações para a implantação das estruturas para ampliação da PCH Boa 
Vista II pode ser classificado como de baixa condutividade hidráulica. 

 

Implicações geotécnicas locais 

Nas ADA e AID da PCH Boa Vista II, mais do que a própria condição de disposição dos 
mantos de alteração e as relações químicas mantidas (transformações nos 
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argilominerais associados através da hidrólise total ou parcial) que tencionam a 
existência de fenômenos de baixo risco geotécnico como os rastejos, a principal 
circunstância associada a eventos erosivos de grande energia do tipo de descida de 
solo (vulgarmente denominados aqui de deslizamentos) trata da conjunção de solos de 
pequena espessura (neossolos e cambissolos) e encostas de grande declividade. 

Esta condição física inclusive exemplificada na paisagem através de uma cicatriz em 
uma encosta escarpada da margem direita do Rio Marrecas (vide Figura 4.18) decorre 
do fato da pedogênese incipiente com os horizontes superficiais do solo pouco coesos 
em matriz franco arenosa ou superior e com grande concentração de fases rochosas e 
pedregosas sobre lajes e saprólitos fraturados, ou seja materiais facilmente removíveis 
pela ação gravitacional acionada por fenômenos pluviais e fluviais principalmente. 

 

Figura 4.18 – Aspecto geral de um aparente escorregamento translacional 
de pequena dimensão em encosta quase vertical (declividade próxima aos 
90º) e próximo a ADA do empreendimento hidrelétrico. 

Nesse sentido a atuação dos mecanismos de escoamento superficial e subsuperficial 
de água precipitada facilita especialmente a consolidação dos fenômenos de maior 
gravidade como os deslocamentos de material em rápida velocidade. 

Com base em Highland & Bobrowsky (2008) os modelos de movimentos de 
gravitacionais de rocha e solo como expostos nas Figura 4.19 e Figura 4.20 são os 
mais comuns ocorrentes na AID. 
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Figura 4.19 – Modelo de Queda de blocos. 
Fonte: Highland & Bobrowsky (2008) 

 

 

Figura 4.20 - Modelo de escorregamento 
translacional. Fonte: Highland&Bobrowsky 
(2008) 

A queda de blocos (também denominada tecnicamente de queda rochosa) são 
movimentos repentinos de terra e rocha que ocorrem em paredões, encostas e taludes 
com grande inclinação e verticais. O material que desce das partes mais altas resvala 
em pontos mediais e inferiores da encosta promovendo além de rolação e saltação de 
blocos um espalhamento frontal da massa deslocada. Localmente seu principal 
mecanismo de desencadeamento é a erosão regressiva (natural) das encostas dadas 
por múltiplos processos com ação difusa como o escoamento, a infiltração, os 
intemperismos físico e químico. Pela análise prévia da paisagem local esta equipe 
técnica acredita se tratar das principais ameaças aos profissionais e trabalhadores 
vinculados a implantação e operação do empreendimento, uma vez que os riscos para 
usuários das estradas de acesso e das principais estruturas locadas no fundo do 
cânion do rio Marrecas não podem ser, de nenhuma forma, ignorados. 

Os movimentos translacionais por sua vez são caracterizados por serem movimentos 
gravitacionais que ocorrem sobretudo na interface entre solo e rocha ou em áreas 
fraturadas. São geralmente rasos e uma pequena razão entre distância e extensão 
tendo seu deslocamento inicialmente vagaroso, tendendo obviamente a ter velocidade 
aumentada conforme instabilização promovida pelo encharcamento e retirada de 
materiais pela chuva. A probabilidade de ocorrência na AID é alta devido sobretudo aos 

 

4.1.8. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

A AII da PCH Boa Vista II compreende a Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas (Apêndice 
J), um território natural de 926,96 km2 vinculado a Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí e que 
drena parcialmente os municípios de Turvo e Prudentópolis. Como um dos principais 
tributários do alto curso do rio Ivaí tem como curso principal o rio homônimo que drena 
por quase 120 km em direção preponderante N-S. 

O rio Marrecas localiza-se no terço superior das cabeceiras do rio Ivaí, praticamente na 
região central do estado do Paraná. Inicialmente recebe a contribuição do rio Cachoeira 
pela sua margem esquerda e após a junção com o rio São Francisco pela sua margem 
direita, passa a se denominar rio Belo. Com esta denominação de rio Belo apresenta 
cerca de 5 km de extensão até encontrar o rio Ivaí pela margem esquerda do rio Ivaí. 

O Rio Marrecas alcança até a 5ª ordem hierárquica na metodologia de Strahler (O 
Apêndice K apresenta especificamente esta informação) 
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Aspectos fisiográficos gerais da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas 

Através de análise cartográfica digital realizada com software específico foi possível 
estabelecer os valores para os principais parâmetros estudados em geomorfologia 
fluvial. O Quadro 4.14 a seguir apresenta uma série dos principais parâmetros, sendo 
que alguns então são comentados resumidamente logo abaixo. 

Quadro 4.14 – Principais parâmetros geomorfológicos fluviais. 

PARÂMETRO VALOR UNIDADE 

Área (A) 926,96 km² 

Perímetro (P) 175,51 km 

Comp. da Bacia (Lb) 52,42 km 

Largura da Bacia 40,07 km 

Largura Média da Bacia 24,05 km 

Comp. Canal Principal (L) 116,45 km 

Comp. Vetorial (Lv) 46,68 km 

Comp. Total de Canais (Lct) 745,55 km 

Índice de sinuosidade 2,49 % 

Número Total de Canais (Ct) 193 nº 

Orientação da Bacia Norte   

Padrão de Drenagem Dendrítico   

Ordem da Bacia 5   

Canais de 1ª Ordem 153 nº 

Canais de 2ª Ordem 29 nº 

Canais de 3ª Ordem 8 nº 

Canais de 4ª Ordem 2 nº 

Canais de 5ª Ordem 1 nº 

Densidade Hidrográfica (Dh) 0,21 nº/km² 

Densidade de Drenagem (Dd) 0,80 km/km² 

Coeficiente de compacidade (kc) 1,61   

Índice de circularidade (IC) 0,38   

Fator de forma (Kf) 0,07   

Coeficiente de Manutenção (Cm) 1,24 km²/km 

Relação de Relevo 16,34   

Declividade Máxima (%) 108,07 % 

Declividade Média (%) 11,28 % 

Declividade Mínima (%) 0,00 % 

Altitude Máxima (a.máx) 1330,00 m 

Altitude Média (a.med) 1026,21 m 

Altitude Mínima (a.mín) 473,00 m 

Visualmente o padrão de drenagem típico da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas é o 
dendrítico, decorrente da ausência de controle nas cabeceiras de drenagem. 
Especialmente os canais de 2ª e 3ª ordens começam a apresentar paralelismo no setor 
sul da bacia, sendo um indício claro de como alinhamentos de fraturas também 
terminaram por condicionar a drenagem.  
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Tanto a Densidade de Drenagem como a Densidade Hidrográfica apresentam valores 
pequenos (menores que 1) decorrentes de uma geologia efusiva e de baixa porosidade 
secundária o que realmente não proporciona um território com redes hidrográficas com 
profusão de cabeceiras de drenagem bem desenvolvidas.  

No âmbito da Sinuosidade do Canal Principal, o valor apresentado (2,49) é próximo ao 
valor teórico máximo (3,00) proposto por Dury (1969) apud Christofoletti (1980), 
significando, portanto, que o canal fluvial do rio Marrecas é definitivamente meândrico. 

O Fator de forma, o Índice de Circularidade e o Coeficiente de Compacidade são 
índices que estão relacionados com o formato da Bacia Hidrográfica. A forma da bacia 
tem efeitos sobre o comportamento hidrológico da mesma. Após o início da 
precipitação, bacias mais arredondadas e menos alongadas são mais suscetíveis a 
inundações nas partes mais baixas, pois seu formato facilita para que toda a bacia 
contribua com a vazão no exutório. 

O Coeficiente de Compacidade relaciona o perímetro da bacia com a circunferência de 
área igual a mesmo, já o Índice de Circularidade relaciona a área da bacia com a área 
de um círculo de mesmo perímetro. Em ambos os índices, quanto mais perto de um 
(1), significa que a bacia tem formato mais arredondado. Como pode ser visto no 
Quadro 4.14 os índices não estão próximos a unidade, o que demonstra um formato 
menos arredondado para a bacia do Rio Marrecas e com diferenças no âmbito do 
tempo de concentração entre as sub-bacias. 

Quanto ao Fator de Forma, este relaciona a largura média com o comprimento axial da 
bacia. O comprimento axial é o comprimento do rio principal e a largura média é obtida 
dividindo-se a área pelo comprimento axial da bacia hidrográfica. Desta forma quanto 
maior for o Fator de Forma menos alongada é a bacia Hidrográfica, porém analisando o 
resultado apresentado no Quadro 4.14 considera-se o valor como baixo indicando uma 
bacia mais longa. 

O Coeficiente de Manutenção, por sua vez é um índice que visa calcular a área mínima 
que a bacia precisa dispor para a manutenção de um metro de canal fluvial, sendo seu 
resultado indicado em m²/m. Em Christofoletti (1980) consagra-se a importância de 
aplicar esse índice, especialmente para observar quão suscetíveis a variações hídricas 
estão os canais de primeira ordem, que são os fornecedores da água que mantém o 
canal principal. No caso da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas o valor calculado 
(1.24km2/km) pode ser considerado alto, indicando que a área de recarga de cada 
segmento fluvial conta com uma boa extensão. 

A Relação de Relevo, por fim corresponde a um parâmetro areal que institui uma 
relação entre a amplitude altimétrica (∆a) (maior–menor altitude) e a maior distância 
encontrada nas extremidades da bacia hidrográfica (L). O valor encontrado para a 
Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas é de 16,34 o que significa que na prática ocorre 
uma amplitude hipsométrica considerável ao longo das seções daquela bacia que pode 
inclusive ser visualizada no Mapa Hipsométrico (Apêndice I) na medida em que até a 
proção medial da bacia se observam classes de altimetria mais próximas às da região 
das cabeceiras do que para a região da foz, propriamente dita. 

 

Usos d’água na AII 

O uso da água na Bacia do Alto Ivaí onde se insere a AII da PCH Boa Vista II tem sua 
maior demanda para o abastecimento humano, destacando-se também o uso nos 
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setores agrícola, industrial e pecuário. Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos 
a bacia possuí 158.309 economias ativas residenciais, supridas principalmente pela 
SANEPAR.  

Segundo Baldo (2006) o Rio Ivaí pode ser considerado um rio predominantemente de 
planalto e, como tal, tem reduzida capacidade de navegação, pois apresenta no seu 
percurso algumas quedas e muitas corredeiras, principalmente nos trechos superior e 
médio.  

Porém tais características oferecem uma grande vantagem no que se refere a geração 
de energia através de hidrelétricas. A bacia do Alto Ivaí tem como principais unidades 
geradoras de energia as PCHs: Boa Vista I, Boa Vista II, Mourão I, Pedrinho I, Rio dos 
Patos, Salto Rio Branco, Cristo Rei, Salto Natal e Cristalino (AGUASPARANÁ, 2010).  

O Quadro 4.15 mostra o resumo da demanda do uso da água na Bacia do Alto Ivaí. 

Quadro 4.15 – Demanda dos principais usos da água. 

Uso da água Demanda (l/s) 

Abastecimento público 1.056 

Setor Industrial 629 

Setor Agrícola 831 

Setor Pecuário 803 

Fonte: AGUASPARANÁ, 2011. 

 

Dentro da Bacia do Rio Marrecas, AII da PCH Boa Vista II, pode-se destacar o uso da 
água para geração de energia, pela própria PCH Boa Vista, e também o uso para fins 
turísticos. O município de Turvo possui especificamente 25 cachoeiras catalogadas e 
no Rio Marrecas destacam-se o Cânion Salto Seco e a Cachoeira Ibema. 

 

Usos d’água na AID 

Na AID, os usos consuntivos e não consuntivos dos recursos hídricos superficiais (rede 
hidrográfica) estão restritos as seguintes classificações: 

- Geração de hidroeletricidade; 

- Uso industrial pela planta industrial do IBEMA; 

- Captação d’água em nascentes para abastecimento particular e dessedentação 
animal; 

- Uso recreativo e de lazer (pesca e banho); 

Dentro do rol acima os principais volumes são obviamente direcionados à geração de 
hidroeletricidade pela atual usina em operação (uso não consuntivo) e derivação 
hídrica para uso na planta industrial de papel (uso consuntivo). 
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Figura 4.21 – Detalhe do canal de derivação para a Fábrica do IBEMA 
(seta vermelha) e onde antigamente estava instalada a PCH Boa Vista I. 

Outro importante uso registrado se referem a captação atomística ou compartilhada de 
água de regiões hidrográficas crenais (nascente). Nessa modalidade de uso, 
moradores das vilas adjacentes retiram água diretamente de nascentes nas encostas 
derivando-as individualmente através de mangueiras plásticas ou sistemas 
rudimentares de encanamentos para cisternas ou tanques reservatórios (vide Figura 
4.22). A partir desses pontos a água desce por gravidade ou por bombeamentos 
elétricos individuais ou coletivos para residências e caixas de armazenamento. Trata-se 
de um mecanismo muito comum na zona rural e que serve para sustentar a custos 
baixos um cotidiano naquele território. 

  

Figura 4.22 – Aspecto de um reservatório adjacente a curso d’água e que deriva água por 
gravidade a uma sequência de caixas d’água. 

Há também que ressaltar usos não consuntivos de lazer, relacionados a práticas de 
pesca e a ao lazer, especialmente na parcela imediatamente a jusante da barragem. 
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Figura 4.23 – Um dos locais que os moradores da Vila do IBEMA se 
utilizam para o lazer é o TVR existente. Ali são registrados indícios de 
pesca com linhas de mão e subsistem áreas que são utilizadas como uma 
espécie de balneário. 

 

Fluviometria 

Estações fluviométricas consideradas 

Para a determinação das séries de descargas médias mensais, assim como para a 
determinação das cheias de projeto e vazões mínimas, foram consideradas as 
estações fluviométricas do Banco de Dados da ANA - HIDROWEB (Agência Nacional 
de Águas) apresentadas no Quadro 4.16.  

Quadro 4.16 – Estações Fluviométricas Consideradas. 

Nome Código Rio 
Município/ 

Estado 
Latitude Longitude 

AD* 
informada 
(km²) 

AD* 
calculada 

(km²) 

Período 
de 

Leitura 

IBEMA -
Boa Vista 
II 

64630000 Marrecas Turvo/PR 
-
24º55’00” 

-
51º25’00” 

436 442 

Ago/57 a 
Nov/70 e 
dez/00 a 
mai/03 

IBEMA – 
Marrecas 

64630100 Marrecas Turvo/PR 
-
24º55’22” 

-
51º23’51” 

442 472 
Jan/04 – 
Dez/10 

PCH 
Cachoeira 
Jusante 

64630500 Cachoeira Turvo/PR 
-
24º56’38” 

-
51º25’22” 

337 337 
Nov/00 – 
Dez/09 

Rio dos 
Patos 

64620000 dos Patos 
Prudentópolis 
/PR 

-
25º12’30” 

-
50º56’37” 

1.090 1090 
Mai/30 – 
Out/12 

Tereza 
Cristina 

64625000 Ivaí 
Cândido 
Abreu/PR 

-
24º49’48” 

-
51º08’32” 

3560 3560 
Ago/56 – 
Jun/12 

Porto 
Espanhol 

64645000 Ivaí 
Grandes 
Rios/PR 

-
24º20’31” 

-
51º25’28” 

8540 8540 
Ago/65 – 
Ago/12 
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Nome Código Rio 
Município/ 

Estado 
Latitude Longitude 

AD* 
informada 
(km²) 

AD* 
calculada 

(km²) 

Período 
de 

Leitura 

Ubá do 
Sul 

6465500 Ivaí 
Jardim 
Alegre/PR 

-
24º02’30” 

-
51º37’22” 

12700 12700 
Jan/71 – 
Nov/12 

*Área de drenagem. 

Percebe-se pelo Quadro 4.16 acima que no rio Marrecas existem duas estações 
fluviométricas, porém com o período de dados muito curto. O rio Cachoeira, que se 
encontra com o rio Marrecas a jusante do local da PCH Boa Vista II também não 
apresenta período longo de dados que permita a transposição de informações para o 
local de interesse do projeto. Dessa maneira, os estudos de ampliação da série 
hidrológica foram realizados, conforme a metodologia descrita nos próximos itens.  

A análise de consistência dos dados das estações fluviométricas foi realizada através 
de: 

 Análise das Curvas de Descarga; 

 Análise dos Cotagramas e Fluviogramas; 

 Análise dos Gráficos de Flutuação das Vazões Específicas Médias Mensais e 
Anuais; 

 Preenchimento de Falhas: Correlações de Vazões Médias Mensais entre as 
Estações, Regionalização e Regressão Linear Múltipla. 

 

Análises das Curvas de Descarga 

 

A - Estação Fluviométrica IBEMA – Boa Vista II, Estação Fluviométrica IBEMA – 
Marrecas e Estação Fluviométrica - PCH Cachoeira. 

A Estação Fluviométrica IBEMA – Boa Vista II, atualmente encontra-se desativada e 
encontrava-se em operação no rio Marrecas, junto ao eixo da barragem da PCH Boa 
Vista II e apresenta leitura de dados no período de Agosto/57 a Novembro/70 e 
Dezembro/2000 a Maio/2003. 

A Estação Fluviométrica IBEMA – Marrecas, atualmente em operação, encontra-se 
localizada no rio Marrecas, a jusante da casa de força da PCH Boa Vista II e apresenta 
leitura de dados de Janeiro/2004 a Dezembro/2010. 

Como pode ser observado no Gráfico 4.1 a seguir, a curva de descarga estabelecida 
pela ANA (curva azul) da Estação Fluviométrica IBEMA – Boa Vista II, apresenta-se 
com ajuste fora dos dados de medições de descarga líquida de campo (pontos 
vermelhos). Dessa maneira, procurou-se ajustar uma curva de descarga pelo método 
logaritmo dos mínimos quadrados ordinários a uma curva exponencial do tipo: 

𝑄 = 𝑎(𝐻 − 𝐻0)𝑏 (curva verde). 
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Gráfico 4.1 - Curva de Descarga na Estação Fluviométrica IBEMA – Boa 
Vista II (1957 a 1990). 

Como os dados de medição de campo são muito escassos (apenas 5 campanhas em 
1957), as vazões determinadas pela curva de descarga ajustada não foram 
consideradas satisfatórias, apesar da mesma apresentar resultados satisfatórios 
quando comparados às vazões calculadas para PCH Boa Vista II pelo método de 
regionalização, tendo como base a Estação Fluviométrica Rio dos Patos.  

A vazão média calculada para o período de Agosto/57 a Novembro/70, 
desconsiderando as falhas, pela curva ajustada foi de 9,13 m³/s e pelo método de 
regionalização de 11,32 m³/s. Presume-se que esta diferença resulta do fato do método 
de regionalização utilizar a Estação Fluviométrica Rio dos Patos, como estação base, 
que apresentou coeficiente de determinação da ordem de 0,83. 

 

Gráfico 4.2 – Vazões Médias Mensais na Estação Fluviométrica IBEMA – 
Boa Vista II (1957 a 1990). 

Para o período de Dezembro/2000 a Maio/2003 também foi constatado o mesmo 
problema que no período anterior, em que a curva de descarga determinada pela ANA 
apresenta-se fora de ajuste em relação aos dados de medições de campo. Como os 
dados de medições de campo apresentavam-se muito dispersos e com inconsistência, 
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procurou-se não ajustar uma curva de descarga a estes dados, como exposto no 
Gráfico 4.3. 

 

Gráfico 4.3 – Curva de Descarga na Estação Fluviométrica Boa Vista II 
(2000 a 2003). 

Pelos motivos mencionados acima, a curva de descarga estabelecida pela ANA para a 
Estação Fluviométrica IBEMA - Boa Vista II foi descartada do estudo. 

Em janeiro de 2004, a IBEMA mudou esta estação fluviométrica para local a jusante da 
casa de força da PCH Boa Vista II, e com a denominação Estação Fluviométrica 
IBEMA - Marrecas. A empresa que operou esta estação foi a Construfam, sendo que 
esta disponibilizou os dados do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2011. 
Ressalta-se que a partir de 2010, as informações desta estação apresentam-se com 
muitas falhas, o que limitou sua utilização. No site da ANA apresentam-se informações 
desta estação de janeiro 2005 a outubro de 2007.  

A Construfam disponibilizou a curva de descarga calculada e os dados de medições de 
campo. A curva está bem ajustada, como pode ser observado no Gráfico 4.4 a seguir. 
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Gráfico 4.4 - Curva de descarga (01/2004 a 12/2011). 

𝑄 = 28,89581(𝐻 − 0,07)2,10240 

A Construfam também operou a Estação Fluviométrica PCH Cachoeira e disponibilizou 
os dados do período de Dezembro/2000 a Dezembro/2009. Porém a curva de descarga 
estabelecida pela Construfam não apresenta ajuste adequado para os trechos em 
extrapolação, ou seja, para as vazões máximas e para as mínimas.  

No caso das mínimas, o H0 foi estimado pelo método logaritmo (mínimos quadrados 
ordinários - OLS), porém foram medidas cotas abaixo deste H0 (H0 = 85 cm e cota 
mínima = 73 cm). Assim, a equação que se ajustou bem aos dados de campo, não 
abrange toda faixa de variação de cotas de maneira satisfatória.  

Da mesma maneira, no trecho superior da curva, a equação estabelecida pela 
Construfam aparentemente superestima as cheias. 

Dessa maneira, foram estabelecidas novas curvas de descarga como mostra o Gráfico 
4.5 e o Gráfico 4.6. As equações estabelecidas estão apresentadas a seguir. 

𝑄 = 0,0036693(𝐻 − 87,7)1,505977 (H > 102,5 cm) → para vazões altas 

𝑄 = 3,56 ∗ 10−6(𝐻 − 50)3,378606 (até H < 102,5 cm) → para vazões baixas 
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Gráfico 4.5 - Curva de Descarga na Estação Fluviométrica PCH Cachoeira 
(2000 a 2009) – Vazões Altas. 

 

 

Gráfico 4.6 - Curva de Descarga na Estação Fluviométrica PCH Cachoeira 
(2000 a 2009) – Vazões Baixas. 

 

B - Estação Fluviométrica Rio dos Patos 

A Estação Fluviométrica Rio dos Patos apresenta 3 curvas de descarga, abrangendo o 
período de informações disponibilizados pela ANA. As informações, até o ano 2000, 
apresentam-se consistentes, conforme as análises realizadas e estudo HG-77 do 
CEHPAR (Centro de Hidráulica e Hidrologia Gov. Parigot de Souza). 

Em outubro de 2000, a Estação Fluviométrica Rio dos Patos sofreu mudança do local 
das medições de vazões. Esta alteração pode ser observada pela análise dos dados de 
medições de campo apresentados no arquivo ResumoDesc.txt obtido no site 
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HIDROWEB da ANA (Gráfico 4.7). Além disso, contatou-se o responsável do Instituto 
de Águas do Paraná pela Estação Fluviométrica Rio dos Patos, tendo o mesmo 
confirmado esta alteração. 

Através das análises, constatou-se que a curva de descarga ajustada pela ANA, a 
partir de 2000, tende a subestimar as vazões no local da Estação Fluviométrica Rio dos 
Patos. A tentativa de ajustar uma nova curva de descarga (Gráfico 4.8) aos dados de 
medições de campo (método da curva exponencial – OLS considerando os logarítimos 
das vazões e cotas), também resultou nas vazões superestimadas. Dessa maneira, 
concluiu-se que as medições de campo disponíveis não apresentam confiabilidade. 
Estas inconsistências podem ser observadas nos gráficos de flutuação da vazão 
específica anual entre as Estações Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza Cristina, 
Porto Espanhol e Ubá do Sul. 

Assim, as vazões estabelecidas pela ANA na Estação Fluviométrica Rio dos Patos, a 
partir de Novembro/2000, foram descartadas e estabelecida nova série de vazões 
através da aplicação da regressão linear múltipla. 

 

Gráfico 4.7 - Estação Fluviométrica Rio dos Patos – ANA - Curvas de 
Descarga. 
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Gráfico 4.8 - Estação Fluviométrica Rio dos Patos - ANA - Medições de 
Campo (Águas Paraná). 

 

Gráfico 4.9 - Estação Fluviométrica Rio dos Patos - ANA - Curva de 
Descarga Estabelecida no Estudo. 

 

𝑄 = 8,32504 ∗ 10−9(𝐻 − (−30))4,232288 (até H < 110 cm) → para vazões baixas 

𝑄 = 0,002245618(𝐻 − 75)2,334123 (H > 110 cm) → para vazões altas 

 

C - Estação Fluviométrica Tereza Cristina 

A Estação Fluviométrica Tereza Cristina apresenta uma única curva de descarga com 
bom ajuste aos dados de medição de campo de todo o período, conforme pode ser 
visto no Gráfico 4.10 a seguir. 
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Gráfico 4.10 - Curva de Descarga na Estação Fluviométrica Tereza Cristina. 

 

D - Estação Fluviométrica Porto Espanhol 

De acordo com as análises realizadas, as vazões estabelecidas pela ANA, para a 
Estação Fluviométrica Porto Espanhol apresentam magnitude muito elevada em 
comparação as demais estações do rio Ivaí, tanto no trecho a montante quanto no 
trecho a jusante. Portanto, concluiu-se que a curva de descarga desta estação 
estabelecida pela ANA, apresenta-se inconsistente.  

O Gráfico 4.11 apresenta os dados de medição de campo com pequena dispersão, 
concluindo-se que poderia ser ajustada uma nova curva de descarga.  

Dessa maneira, ajustou-se uma curva de descarga aos dados de medições de campo, 
conforme equação e gráfico a seguir. 

𝑄 = 0,732895(𝐻 − (−16,609))1,18092 
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Gráfico 4.11 – Curva de Descarga na Estação Fluviométrica Porto Espanhol. 

 

E - Estação Fluviométrica Ubá do Sul 

A Estação Fluviométrica Ubá do Sul apresenta um bom ajuste das curvas de descarga 
aos dados de medição de campo, conforme pode ser visto no Gráfico 4.12 a seguir. 
Apenas um ajuste foi realizado na faixa de vazões baixas, mantendo-se coerência com 
as medições de campo. 

 

Gráfico 4.12 - Curva de Descarga na Estação Fluviométrica Ubá do Sul. 

 

Cotagramas, Fluviogramas e Flutuações da Média 

Os cotagramas e fluviogramas das estações fluviométricas consideradas foram 
analisados em duas etapas. Na primeira etapa, comparou os dados das estações 
fluviométricas do rio Cachoeira e Marrecas (Gráfico 4.13) e na segunda etapa os dados 
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das Estações Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza Cristina, Porto Espanhol e Ubá do 
Sul. Nesta comparação foram encontradas inconsistências nos dados diários, 
entretanto em poucos dados foram necessárias correções para ajustes destas 
inconsistências. 

 

Gráfico 4.13 - Fluviogramas das Vazões Diárias nas Estações 
Fluviométricas PCH Cachoeira e IBEMA – Marrecas (Jan/2005 a 
Jun/2005). 

Outra análise realizada foi a flutuação das vazões específicas anuais nas Estações 
Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza Cristina, Porto Espanhol e Ubá do Sul. Esta 
análise serviu para verificar se o comportamento das estações seguia a variabilidade 
pluviométrica inter-anual, ou seja, se as estações respondiam de forma semelhante as 
variações de precipitação na bacia. 

Como relatado no item anterior, onde são descritas as curvas de descarga das 
estações, a Estação Fluviométrica Rio dos Patos apresentou inconsistências a partir de 
novembro de 2000, devido ao fato da curva de descarga não representar 
adequadamente aos dados de medição de campo.  

Dessa maneira, para o preenchimento deste período, utilizou-se uma equação de 
regressão linear múltipla, considerando as três estações fluviométricas a jusante de Rio 
dos Patos, ou seja, Tereza Cristina, Porto Espanhol e Ubá do Sul, além da chuva 
média mensal no mês considerado e a chuva média mensal no mês anterior das bacias 
contribuintes a cada estação. 

O Gráfico 4.14 e o Gráfico 4.15 a seguir apresentam a flutuação da vazão específica 
anual ao longo do período de dados de cada estação. 
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Gráfico 4.14 - Flutuação da Vazão Específica Anual – Curva de Descarga 
da ANA – Subestima as Vazões em Rio dos Patos. 

 

Gráfico 4.15 - Flutuação da Vazão Específica Anual – Curva de Descarga 
Recalculada – Subestima as Vazões em Rio dos Patos. 

 

Correlações 

Para o preenchimento de falhas entre as Estações Fluviométricas Rio dos Patos, 
Tereza Cristina, Porto Espanhol e Ubá do Sul, foram considerados as correlações de 
vazões médias mensais entre as estações, conforme Quadro 4.17 e gráficos a seguir. 

Quadro 4.17 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre as Estações Fluviométricas 
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Correlações de Vazões Médias Mensais entre As Estações Fluviométricas 
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Gráfico 4.16 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica PCH Cachoeira e a Estação Fluviométrica Ibema – 
Marrecas. 

 

 

Gráfico 4.17 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos e a Estação Fluviométrica Ibema – Marrecas. 

 

 

Gráfico 4.18 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos e a Estação Fluviométrica Tereza Cristina. 
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Gráfico 4.19 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Tereza Cristina e a Estação Fluviométrica Rio dos Patos. 

 

 

Gráfico 4.20 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Tereza Cristina e a Estação Fluviométrica Porto Espanhol. 
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Gráfico 4.21 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Porto Espanhol e a Estação Fluviométrica Tereza Cristina. 

 

 

Gráfico 4.22 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Tereza Cristina e a Estação Fluviométrica Ubá do Sul. 
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Gráfico 4.23 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Ubá do Sul e a Estação Fluviométrica Tereza Cristina. 

 

 

Gráfico 4.24 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Porto Espanhol e a Estação Fluviométrica Ubá do Sul. 
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Gráfico 4.25 - Correlações de Vazões Médias Mensais Entre a Estação 
Fluviométrica Ubá do Sul e a Estação Fluviométrica Porto Espanhol. 

 

Regionalização 

Para o preenchimento de falhas na Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas foram 
analisadas a regionalização da média de longo termo do período comum entre as 
estações sob dois processos.  

Para regionalização entre as Estações Fluviométricas IBEMA - Marrecas e PCH 
Cachoeira foi considerada a relação direta entre a vazão específica do período comum 
entre as mesmas de acordo com a equação a seguir. 
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Onde: 

𝑄𝑀𝑎𝑟𝑟 (𝑖) - Vazão média mensal do mês (i) na Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas 

(m³/s) 

𝑞𝑀𝑎𝑟𝑟- Vazão específica de longo termo do período comum (Fev/2004 – Out/2009) na 
Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas (l/s/km²) 

𝑞𝐶𝑎𝑐ℎ - Vazão específica de longo termo do período comum (Fev/2004 – Out/2009) na 
Estação Fluviométrica PCH Cachoeira (l/s/km²) 

𝐴𝐷𝑀𝑎𝑟𝑟 - Área de Drenagem na Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas (km²) 

𝐴𝐷𝐶𝑎𝑐ℎ - Área de Drenagem na Estação Fluviométrica PCH Cachoeira (km²) 

𝑄𝐶𝑎𝑐ℎ (𝑖) Vazão média mensal do mês (i) na Estação Fluviométrica PCH Cachoeira 

(m³/s) 

Para regionalização entre as Estações Fluviométricas IBEMA - Marrecas e Rio dos 
Patos também foi considerada a relação direta entre a vazão específica do período 
comum entre as mesmas, de acordo com a equação a seguir. 

y = 1,38824x
R² = 0,97446
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Correlação de Vazões Médias Mensais Entre Est. Fluviom. Ubá 
do Sul e Est. Fluviom. Porto Espanhol
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𝑄𝑀𝑎𝑟𝑟 (𝑖) = (
𝑞𝑀𝑎𝑟𝑟

𝑞𝑅𝑃𝑇
) (

𝐴𝐷𝑀𝑎𝑟𝑟

𝐴𝐷𝑅𝑃𝑇
) 𝑄𝑅𝑃𝑇 (𝑖) 

𝑄𝑀𝑎𝑟𝑟 (𝑖) = (
21,48

17,27
) (

472

1090
) 𝑄𝑅𝑃𝑇 (𝑖) 

Onde: 

𝑄𝑀𝑎𝑟𝑟 (𝑖) - Vazão média mensal do mês (i) na Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas 

(m³/s) 

𝑞𝑀𝑎𝑟𝑟 - Vazão específica de longo termo do período comum (Fev/2004 – Out/2007) na 
Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas (l/s/km²) 

𝑞𝐶𝑎𝑐ℎ - Vazão específica de longo termo do período comum (Fev/2004 – Out/2007) na 
Estação Fluviométrica Rio dos Patos (l/s/km²) 

𝐴𝐷𝑀𝑎𝑟𝑟 - Área de Drenagem na Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas (km²) 

𝐴𝐷𝐶𝑎𝑐ℎ - Área de Drenagem na Estação Fluviométrica Rio dos Patos (km²) 

𝑄𝐶𝑎𝑐ℎ Vazão média mensal do mês (i) na Estação Fluviométrica Rio dos Patos (m³/s) 

Regressão Linear Múltipla 

Com o objetivo de realizar o preenchimento das vazões para as falhas mensais na 
Estação Fluviométrica Rio dos Patos, a partir de Novembro/2000, e na estação base 
IBEMA-Marrecas, foram desenvolvidas equações de regressão linear múltipla, sendo 
estas calculadas através do Software GRETL.  

A - Estação Fluviométrica Rio dos Patos 

Para o preenchimento das falhas das vazões médias mensais na Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos, foi utilizado o modelo de regressão tendo como variável 
dependente a vazão específica mensal no local desta estação e como variáveis 
explicativas, as vazões específicas mensais das três estações fluviométricas a jusante 
desta estação no rio Ivaí, que foram as Estações Fluviométricas Tereza Cristina, Porto 
Espanhol e Ubá do Sul, assim como a chuva média mensal nas bacias contribuintes 
destas estações do mês em análise e do mês anterior.  

As chuvas médias mensais foram calculadas pelo método dos polígonos de Thiessen, 
utilizando os dados de 35 estações pluviométricas na bacia do rio Ivaí. 

Ressalta-se que, esta equação pode ser desenvolvida devido ao grande número de 
estações pluviométricas na bacia do rio Ivaí e pela distribuição espacial e temporal 
destas estações, com amplo período de dados comum, o que nem sempre é possível 
em outras bacias. 

Quadro 4.18 - Variável Dependente e Variáveis Explicativas. 

Variável Explicação Siglas 

Dependente Vazão específica em E.F. Rio dos Patos no mês (i) q_RPT 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Rio dos Patos no 

mês (i) 
C_RP 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Rio dos Patos no 

mês (i-1) 
C_1_RP 
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Variável Explicação Siglas 

Explicativa Vazão específica em E.F. Tereza Cristina no mês (i) q_TC 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Tereza Cristina no 

mês (i) 
C_TC 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Tereza Cristina no 

mês (i-1) 
C_1_TC 

Explicativa Vazão específica em E.F. Porto Espanhol no mês (i) q_PE 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Porto Espanhol no 

mês (i) 
C_PE 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Porto Espanhol no 

mês (i-1) 
C_1PE 

Explicativa Vazão específica em E.F. Ubá do Sul no mês (i) q_US 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Ubá do Sul no 

mês (i) 
C_US 

Explicativa 
Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Ubá do Sul no 

mês (i-1) 
C_1_US 

As estações pluviométricas utilizadas são apresentadas no Quadro 4.19 e os dados de 
entrada do modelo, com os valores da variável dependente e das variáveis 
independentes utilizadas para estimativa dos coeficientes betas da regressão, assim 
como os valores das chuvas médias mensais e sua porcentagem calculada para cada 
bacia.  

Salienta-se que, as falhas nos dados de chuvas médias mensais das estações 
pluviométricas foram preenchidas por conjuntos de estações que possuíam maior 
proximidade, através do método de ponderação regional. 

Quadro 4.19 - Estações Pluviométricas Utilizadas. 

Estações Pluviométricas Utilizadas 

Estação 
Código 

Estação 
Nome 

Estação 
Código 

Estação 
Nome 

Estação 
Código 

Estação Nome 
Estação 
Código 

Estação 
Nome 

2550053 Itapará 2550052 
Bom J. do 
Sul 

2451028 
Boa Ventura do 
São Roque 

2451047 
Rio 
Branco do 
Ivaí 

2551038 
Tijuco 
Preto 

2550056 Ivaí 2451036 Bom Retiro 2451045 Alto Porã 

2550054 
Patos 
Velhos 

2450049 Saltinho 2451032 Rio do Susto 2451022 Jacutinga 

2550043 Apiaba 2451035 
Bairro da 
Imbuia 

2451004 
Posto Indígena 
do Ivaí 

2451049 
Pouso 
Alegre 
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Estações Pluviométricas Utilizadas 

2550057 
Guami-
ranga 

2450050 Barreiro 2451051 
Cândido de 
Abreu 

2451002 
Ubá do 
Sul 

2550000 
Rio dos 
Patos 

2451003 
Tereza 
Cristina 

2451038 
Faxinal de Ca-
tanduvas 

2351022 Papuã 

2551039 Relógio 2451034 Jaciaba 2451043 Barra Bonita 2450052 Rio Novo 

2551041 
Guairaç
á 

2451029 
Faxinal da 
Boa Vista 

2451046 Ariranha 2450040 
José La-
cerda 

2551043 
Vila Es-
perança 

2551040 Turvo 2451017 Porto Espanhol 
  

 
Os coeficientes betas foram estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários, 
para o período de Novembro/1975 a Outubro/2000. O modelo apresentou coeficiente 
de determinação de 0,973 (Quadro 4.20), considerado muito bom e bem acima da cor-
relação direta com Tereza Cristina que foi de 0,916.  

Ressalta-se que, o modelo apresentou coerência em todos testes estatísticos 
realizados, quais sejam Normalidade dos resíduos, Heteroscedasticidade e Teste de 
Não Linearidade, conforme Quadro 4.21. 

Com isso aprimorou-se a estimativa das vazões na Estação Fluviométrica Rio dos 
Patos para o período a partir de Novembro/2000, onde havia constatada inconsistência 
na curva de descarga estabelecida pela ANA. 

Quadro 4.20 - Modelo de Regressão Múltipla – OLS – Variável dependente q (rio dos Patos) – 
l/s.km². 

Modelo de Regressão Múltipla – OLS – Variável dependente q (rio dos Patos) – l/s.km² 

Variáveis Explicativas Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor 

C_RP 0,0954052 0,016112 5,9214 <0,00001 

C_1_RP -0,0746799 0,0163026 -4,5809 <0,00001 

q_TC 0,624824 0,0939824 6,6483 <0,00001 

C_TC 0,071791 0,031304 2,2934 0,02255 

C_1_TC 0,119806 0,0271096 4,4193 0,00001 

q_PE 0,982923 0,182267 5,3928 <0,00001 

C_PE -0,220985 0,0561759 -3,9338 0,00010 
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C_1PE -0,103676 0,0498537 -2,0796 0,03844 

q_US -0,681896 0,162565 -4,1946 0,00004 

C_US 0,0896805 0,0454174 1,9746 0,04927 

C_1_US 0,0271253 0,0361969 0,7494 0,45424 

 

Quadro 4.21 - Inferência Estatística da Regressão. 

Inferência Estatística da Regressão 

Variável Resultado Variável Resultado 

Média var. dependente 23,74282 D.P. var. dependente 22,06500 

Soma resíd. quadrados 8477,530 E.P. da regressão 5,416088 

R-quadrado 0,973061 R-quadrado ajustado 0,972128 

F(11, 289) 948,9800 P-valor(F) 1,5e-219 

Log da verossimilhança -926,8903 Critério de Akaike 1875,781 

Critério de Schwarz 1916,522 Critério Hannan-Quinn 1892,086 

rô 0,027697 Durbin-Watson 1,942631 

 

Teste Estatísticos Hipótese Nula Estatística do Teste Com P-Valor 

Não Linearidade 

(quadrados) 
Relação é linear LM = 66,8947 

P(Qui-quadrado (11) 

> 66,8947) = 

4,73539e-010 

Heteroscedasticidade 
Sem 

heteroscedasticidade 
LM = 249,634 

P(Qui-quadrado (76) 

> 249,634) = 

2,3269e-020 

Normalidade dos 

Resíduos 
Erro tem dist. normal LM = 84,6143 

P(Qui-quadrado (2) > 

84,6143) = 4,22895e-

019 

 

Estatísticas Rio dos Patos Observado (l/s.km²) Rio dos Patos Estimado (l/s.km²) 

Média de q  23,74 24,01 

Desvio Padrão 22,07 21,11 

Variância 486,86 445,69 
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Estatísticas Rio dos Patos Observado (l/s.km²) Rio dos Patos Estimado (l/s.km²) 

Assimetria 1,96 1,75 

Curtose 4,56 3,20 

O Gráfico 4.26 a seguir apresenta as vazões específicas mensais observadas contra as 
vazões específicas mensais estimadas pela equação de regressão múltipla 
desenvolvida. O gráfico demonstra o bom ajuste da equação de regressão mostrada 
pelas inferências estatísticas calculadas. 

.  

Gráfico 4.26 – Vazões Específicas Mensais Observadas e Estimadas 
Através do Modelo de Regressão Múltipla na Estação Fluviométrica Rio 
dos Patos 

O Gráfico 4.27 a seguir mostra o bom ajuste das vazões específicas anuais estimadas 
para a Estação Fluviométrica Rio dos Patos a partir de Novembro/2000, pela equação 
de regressão linear múltipla desenvolvida. 
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Gráfico 4.27 – Flutuação da Vazão Específica Anual – Método de 
Regressão Linear Múltipla. 

 

Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas  com base em Estação Fluviométrica Rio 
dos Patos  

Quadro 4.22 - Variável Dependente e Variáveis Explicativas. 

Variável Explicação Siglas 

Dependente Vazão específica em E.F. IBEMA-Marrecas no mês (i) Q_Marr 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. IBEMA-Marrecas 
no mês (i) 

C_Marr 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. IBEMA-Marrecas 
no mês (i-1) 

C_1_Marr 

Explicativa Vazão específica em E.F. Rio dos Patos no mês (i) Q_RPT 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Rio dos Patos no 
mês (i) 

C_RPT 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. Rio dos Patos no 
mês (i-1) 

C_1_RPT 

 

Quadro 4.23 - Estações Pluviométricas Utilizadas. 

Estações Pluviométricas Utilizadas 

Estação Código Estação Nome Estação Código Estação Nome 

2550053 Itapará 2551040 Turvo 
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Estações Pluviométricas Utilizadas 

2551038 Tijuco Preto 2550000 Rio dos Patos 

2550054 Patos Velhos 2551039 Relógio 

2550043 Apiaba 2551041 Guairaçá 

2550057 Guamiranga 2451029 Faxinal da Boa Vista 

 

Quadro 4.24 - Inferência Estatística da Regressão. 

Modelo de Regressão Múltipla – OLS – Variável dependente Q (IBEMA-Marrecas) – m³/s 

Variáveis Explicativas Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor 

C_Marr 0,044631 0,0121239 3,6812 0,00069 

C_1_Marr 0,0337914 0,0118021 2,8632 0,00665 

Q_RPT 0,340778 0,0369872 9,2134 <0,00001 

C_RPT -0,0387845 0,0154072 -2,5173 0,01593 

C_1_RPT -0,00753203 0,0161925 -0,4652 0,64434 

Inferência Estatística da Regressão 

Variável Resultado Variável Resultado 

Média var. dependente 10,13751 D.P. var. dependente 9,768326 

Soma resíd. quadrados 338,2545 E.P. da regressão 2,907982 

R-quadrado 0,961663 R-quadrado ajustado 0,957829 

F(11, 289) 200,6736 P-valor(F) 3,28e-27 

Log da verossimilhança -109,2378 Critério de Akaike 228,4756 

Critério de Schwarz 237,5089 Critério Hannan-Quinn 231,8431 

rô 0,275474 Durbin-Watson 1,441640 

 

Teste Estatístico Hipótese Nula 
Estatística 

do Teste 
Com P-Valor 

Não Linearidade 

(quadrados) 
Relação é linear LM = 17,5751 

P(Qui-quadrado(5) > 

17,5751) = 
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Teste Estatístico Hipótese Nula 
Estatística 

do Teste 
Com P-Valor 

0,00352895 

Heteroscedasticidade Sem heteroscedasticidade LM = 38,5676 
P(Qui-quadrado(19) > 

38,5676) = 0,0050217 

Normalidade dos 

Resíduos 
Erro tem dist. normal LM = 1,80242 

P(Qui-quadrado(2) > 

1,80242) = 0,406077 

 

Estatísticas IBEMA-Marrecas Observado (m³/s) IBEMA-Marrecas Estimado (m³/s) 

Média de Q  10,14 9,99 

Desvio Padrão 9,77 9,53 

Variância 95,42 90,84 

Assimetria 2,34 1,68 

Curtose 7,28 3,86 

 

 

Gráfico 4.28 – Análise da Regressão Múltipla – Observado x Estimado 
Estação Fluviométrica IBEMA – Marrecas (Análise com Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos). 
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Quadro 4.25 - Variável Dependente e Variáveis Explicativas. 

Variável Explicação Siglas 

Dependente Vazão específica em E.F. IBEMA-Marrecas no mês (i) Q_Marr 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. IBEMA-Marrecas 
no mês (i) 

C_Marr 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. IBEMA-Marrecas 
no mês (i-1) 

C_1_Marr 

Explicativa Vazão específica em E.F. PCH Cachoeira no mês (i) Q_Cach 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. PCH Cachoeira no 
mês (i) 

C_Cach 

Explicativa Chuva média mensal na bacia contribuinte a E.F. PCH Cachoeira no 
mês (i-1) 

C_1_Cach 

 

Quadro 4.26 - Estações Pluviométricas Utilizadas. 

Estações Pluviométricas Utilizadas 

Estação 
Código 

Estação 
Nome 

Estação 
Código 

Estação 
Nome 

Estação 
Código 

Estação 
Nome 

Estação 
Código 

Estação 
Nome 

2550053 Itapará 2550052 
Bom J. do 
Sul 

2451028 
Boa Ventura 
do São 
Roque 

2451047 
Rio Branco 
do Ivaí 

2551038 
Tijuco 
Preto 

2550056 Ivaí 2451036 Bom Retiro 2451045 Alto Porã 

2550054 
Patos 
Velhos 

2450049 Saltinho 2451032 Rio do Susto 2451022 Jacutinga 

2550043 Apiaba 2451035 
Bairro da 
Imbuia 

2451004 
Posto 
Indígena do 
Ivaí 

2451049 
Pouso 
Alegre 

2550057 
Guamiran
ga 

2450050 Barreiro 2451051 
Cândido de 
Abreu 

2451002 Ubá do Sul 

2550000 
Rio dos 
Patos 

2451003 
Tereza 
Cristina 

2451038 
Faxinal de 
Catanduvas 

2351022 Papuã 

2551039 Relógio 2451034 Jaciaba 2451043 Barra Bonita 2450052 Rio Novo 

2551041 Guairaçá 2451029 
Faxinal da 
Boa Vista 

2451046 Ariranha 2450040 
José 
Lacerda 

2551043 Vila 
Esperanç

2551040 Turvo 2451017 
Porto 
Espanhol 
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Estações Pluviométricas Utilizadas 

a 

 

Quadro 4.27 - Inferência Estatística da Regressão. 

Modelo de Regressão Múltipla – OLS – Variável dependente Q (IBEMA-Marrecas) – m³/s 

Variáveis Explicativas Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor 

C_Mar 0,0733421 0,0321165 2,2836 0,02778 

C_1_Mar 0,00723986 0,0323964 0,2235 0,82430 

PCH_Cachoeira 1,0215 0,0568123 17,9802 <0,00001 

C_Cach -0,0773563 0,033076 -2,3387 0,02443 

C_1_Cach 0,00450688 0,0331535 0,1359 0,89255 

 

Inferência Estatística da Regressão 

Variável Resultado Variável Resultado 

Média var. dependente 10,13751 D.P. var. dependente 9,768326 

Soma resíd. quadrados 134,8223 E.P. da regressão 1,835907 

R-quadrado 0,984719 R-quadrado ajustado 0,983191 

F(11, 289) 515,5395 P-valor(F) 3,47e-35 

Log da verossimilhança -88,54137 Critério de Akaike 187,0827 

Critério de Schwarz 196,1160 Critério Hannan-Quinn 190,4503 

rô 0,138602 Durbin-Watson 1,698294 

 

Teste Estatístico Hipótese Nula 
Estatística do 

Teste 
Com P-Valor 

Não Linearidade 

(quadrados) 
Relação é linear LM = 16,4565 

P(Qui-

quadrado(5) > 

16,4565) = 

0,00565475 

Heteroscedasticidade Sem heteroscedasticidade LM = 42,9855 

P(Qui-

quadrado(19) > 

42,9855) = 

0,00130222 

Normalidade dos Resíduos Erro tem dist. normal LM = 17,4747 

P(Qui-

quadrado(2) > 

17,4747) = 

0,000160477 
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Estatísticas  
IBEMA-Marrecas 

Observado (m³/s) 

IBEMA-Marrecas 

Estimado (m³/s) 

Média de Q  10,14 10,31 

Desvio Padrão 9,77 9,42 

Variância 95,42 88,77 

Assimetria 2,34 1,99 

Curtose 7,28 4,50 

 

 

Gráfico 4.29 – Análise da Regressão Múltipla – Observado x Estimado 
Estação Fluviométrica IBEMA – Marrecas (Análise com Estação 
Fluviométrica PCH Cachoeira). 

 

Deflúvios Naturais no Local do Aproveitamento 

Para determinação das vazões afluentes a PCH Boa Vista II foi estabelecida relação 
simples de área da bacia entre a Estação Fluviométrica IBEMA - Marrecas, cuja área 
da bacia é de 472 km² e o local da barragem da PCH Boa Vista II, cuja área da bacia é 
de 442 km². 

Menciona-se que a área da bacia do local da Estação Fluviométrica IBEMA-Marrecas é 
a mesma que a do local da casa de força da PCH Boa Vista II. 

No Gráfico 4.30 a seguir encontram-se a vazões características mensais no local da 
barragem da PCH Boa Vista II. 
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II  

Gráfico 4.30 - Vazões Características Mensais no Local da Barragem da PCH Boa Vista. 

 

Permanência de Vazões 

Com base na série de vazões médias mensais, determinou-se a curva de permanência 
de vazões no local da barragem da PCH Boa Vista II, com o objetivo de subsidiar os 
estudos energéticos. Esta curva foi obtida considerando o critério de Kimball, que 
determina a ordenação, em ordem decrescente, das descargas médias mensais do 
período histórico, atribuindo-se a cada valor uma percentagem calculada pela relação 
entre o seu número de ordem e o número total de valores da série acrescido de 1. 
Desta forma, a curva de permanência representa a percentagem do tempo em que 
uma determinada descarga é superada no histórico. 

O Quadro 4.28 apresenta os valores da curva de permanência de vazões médias 
mensais para o local da barragem PCH Boa Vista II, para o período compreendido 
entre 1930 e 2011. 

Quadro 4.28 - Permanência das Vazões Médias Mensais no Local da Barragem da PCH Boa 
Vista II 

% de Permanência Q (m³/s)  % de Permanência Q (m³/s) 

1 45,17  55 7,28 

2 37,68  60 6,47 

5 28,84  65 5,84 

10 22,76  70 5,15 

15 19,97  75 4,43 

20 17,30  80 3,80 

25 15,65  85 3,19 

30 13,15  90 2,61 

35 11,73  95 1,71 

40 10,50  98 1,12 

45 9,37  99 0,62 

50 8,18    
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Gráfico 4.31- Curva de Permanência das Vazões Médias Mensais no Local 
da Barragem PCH Boa Vista II. 

 

Estudos de Vazões Extremas 

Vazões Máximas 

Como a série de vazões médias diárias das Estações Fluviométricas PCH Cachoeira e 
IBEMA-Marrecas abrange período muito curto de dados, para determinação das cheias 
no local da PCH Boa Vista II optou-se pela realização de estudo de regionalização dos 
parâmetros (média e desvio padrão), utilizando os dados das Estações Fluviométricas 
Rio dos Patos, Tereza Cristina, Porto Espanhol e Ubá do Sul. 

O Quadro 4.29 apresenta as cheias máximas médias diárias observadas nas Estações 
Fluviométricas PCH Cachoeira e IBEMA - Marrecas para os períodos anual ou úmido 
(maio a abril de cada ano) e seco (novembro a abril), que serve de comparação para o 
estudo regional realizado.  

O Quadro 4.30 apresenta as vazões máximas médias diárias observadas nas Estações 
Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza Cristina, Porto Espanhol, Ubá do Sul e as 
estatísticas para as estações que englobam o estudo de regionalização. 

A determinação do período úmido e seco pode ser observada pela frequência de 
cheias em cada mês ao longo do histórico, conforme os gráficos a seguir. As cheias de 
censura utilizadas foram as menores cheias máximas ocorridas num mês qualquer do 
histórico. Observa-se uma maior probabilidade de ocorrerem cheias de maio a outubro, 
porém, como na região sul, as precipitações são bem distribuídas anualmente, não se 
pode descartar a probabilidade de ocorrência de cheias no período seco. 
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Gráfico 4.32 - Vazões Máximas Diárias de Cada Mês do Histórico na 
Estação Fluviométrica Rio dos Patos. 

 

 

Gráfico 4.33 - Número de Cheias Acima de 200 m³/s na Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos. 
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Gráfico 4.34 - Vazões Máximas Diárias de Cada Mês do Histórico na 
Estação Fluviométrica Rio dos Patos. 

 

 

Gráfico 4.35 - Número de Cheias Acima de 700 m³/s na Estação 
Fluviométrica Tereza Cristina. 
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Gráfico 4.36 - Vazões Máximas Diárias de Cada Mês do Histórico na 
Estação Fluviométrica Porto Espanhol. 

 

 

Gráfico 4.37 - Número de Cheias Acima de 1450 m³/s na Estação 
Fluviométrica Porto Espanhol. 
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Gráfico 4.38 - Vazões Máximas Diárias de Cada Mês do Histórico na 
Estação Fluviométrica Ubá do Sul. 

 

 

Gráfico 4.39 - Número de Cheias Acima de 2300 m³/s na Estação 
Fluviométrica Ubá do Sul. 

 

A seleção da distribuição de probabilidade, para determinação da freqüência de cheias 
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da Distribuição Gumbel ou Exponencial 2. Estas distribuições de probabilidade são 
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Distribuição Exponencial 2 sempre que a assimetria da amostra for superior a 1,5. Para 
assimetrias amostrais inferiores a 1,5, deve ser utilizada a Distribuição Gumbel. 
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Vazões Máximas Médias Diárias Observadas 

Anual Seco Anual Seco 

2000 2001 82 82 
  

2001 2002 162 64 
  

2002 2003 87 56 
  

2003 2004 45 45 25 25 

2004 2005 103 77 74 66 

2005 2006 109 40 186 59 

2006 2007 71 71 56 56 

2007 2008 79 40 59 48 

2008 2009 14 14 67 36 

2009 2010 80 23 99 86 

2010 2011 
  

79 79 

Média 83,30 51,19 80,55 56,74 

Máxima 162,08 81,87 186,08 86,01 

Mínima 14,01 14,01 25,09 25,09 

Desvio Padrão 39,05 22,71 47,67 20,44 

Assimetria 0,29 -0,24 1,73 -0,10 

Curtose 1,70 -0,99 4,02 -0,67 

 

Quadro 4.30 - Vazões Máximas Médias Diárias Observadas nas Estações Fluviométricas Rio 
dos Patos, Tereza Cristina, Porto Espanhol, Ubá do Sul. 

Estação Rio dos Patos Tereza Cristina Porto Espanhol Ubá do Sul 

Ano Anual Seco Anual Seco Anual Seco Anual Seco 

1930 1931 184 72 
      

1931 1932 228 228 
      

1932 1933 158 158 
      

1933 1934 163 163 
      

1934 1935 90 90 
      

1935 1936 225 129 
      

1936 1937 116 98 
      

1937 1938 283 283 
      

1938 1939 225 83 
      

1939 1940 213 213 
      

1940 1941 158 158 
      

1941 1942 151 97 
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Estação Rio dos Patos Tereza Cristina Porto Espanhol Ubá do Sul 

1942 1943 156 45 
      

1943 1944 130 127 
      

1944 1945 139 139 
      

1945 1946 242 153 
      

1946 1947 182 80 
      

1947 1948 208 105 
      

1948 1949 194 103 
      

1949 1950 124 124 
      

1950 1951 155 129 
      

1951 1952 221 221 
      

1952 1953 172 51 
      

1953 1954 127 127 
      

1954 1955 232 60 
      

1955 1956 250 126 
      

1956 1957 147 93 314 314 
    

1957 1958 295 88 1292 231 
    

1958 1959 144 144 654 306 
    

1959 1960 105 94 250 158 
    

1960 1961 161 142 621 404 
    

1961 1962 216 216 1033 1033 
    

1962 1963 211 211 747 629 
    

1963 1964 186 186 726 726 
    

1964 1965 163 163 556 552 
    

1965 1966 184 177 1361 793 2151 1191 
  

1966 1967 163 89 718 713 1412 1412 
  

1967 1968 103 103 378 263 767 524 
  

1968 1969 136 136 198 198 457 409 
  

1969 1970 130 103 728 728 1542 1207 
  

1970 1971 191 178 956 956 1780 1780 
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Estação Rio dos Patos Tereza Cristina Porto Espanhol Ubá do Sul 

1971 1972 182 182 805 687 1473 1342 2266 2143 

1972 1973 188 135 838 292 1455 713 2490 1461 

1973 1974 237 113 915 321 1669 575 2632 872 

1974 1975 66 40 448 161 1294 462 1601 691 

1975 1976 164 135 625 327 1186 833 1627 1138 

1976 1977 166 166 814 659 1459 1106 2235 1610 

1977 1978 55 55 219 201 386 357 697 697 

1978 1979 142 83 989 120 1660 455 3313 832 

1979 1980 213 184 989 552 18541 985 3011 1247 

1980 1981 173 133 822 8220 1477 1477 2329 2329 

1981 1982 128 128 586 586 1094 1094 1610 1610 

1982 1983 257 257 1294 937 2013 1747 3692 2393 

1983 1984 466 116 1373 328 2839 543 5238 825 

1984 1985 231 231 947 576 1780 1244 2710 1663 

1985 1986 46 46 156 156 617 539 1295 906 

1986 1987 142 142 1191 415 1514 1102 2893 1830 

1987 1988 307 41 1694 138 2732 403 4144 710 

1988 1989 239 211 1603 641 2370 1073 3576 1839 

1989 1990 257 257 1160 1160 2045 2045 3589 3589 

1990 1991 217 77 1237 173 2339 387 3094 591 

1991 1992 125 107 595 2390 1011 542 1352 1352 

1992 1993 573 102 1733 403 2887 853 4393 1208 

1993 1994 307 70 1427 265 2579 1349 4226 1601 

1994 1995 420 420 1317 1317 2475 2475 3823 3823 

1995 1996 225 176 926 926 1283 1283 1681 1663 

1996 1997 186 162 831 8310 1784 1784 3475 3475 

1997 1998 401 401 959 959 1663 1663 2501 2501 

1998 1999 239 145 1343 319 2564 539 3995 1055 

1999 2000 429 268 965 742 1621 996 2297 1461 
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Estação Rio dos Patos Tereza Cristina Porto Espanhol Ubá do Sul 

2000 2001 268 
 

1083 788 1810 1464 2813 2360 

2001 2002 
  

1183 541 2179 1080 3130 1410 

2002 2003 
  

631 275 1500 779 2699 2699 

2003 2004 
  

448, 302 744 569 1115 1115 

2004 2005 
  

993 266 2148 815 3436 1055 

2005 2006 
  

1083 304 1999 904 3449 1208 

2006 2007 
  

318 318 830 830 1742 1742 

2007 2008 
  

691 506 1286 953 1596 1346 

2008 2009 
  

1187 192 2013 573 2551 1292 

2009 2010 
  

1138 1138 2069 1609 3087 1866 

2010 2011 
  

644 644 960 960 1371 1371 

2011 2012 
  

2055 518 3192 1190 5019 2344 

2012 2013 
  

1509 
 

608 
 

3889 
 

Média Comum 234,83 157,96 996,13 525,97 1764,36 1033,14 2819,87 1624,49 

Média 201,45 143,79 917,47 518,73 1678,46 1025,76 2801,89 1632,16 

Máximo 573,00 420,20 2055,07 1317,00 3192,45 2474,90 5238,00 3822,50 

Mínimo 45,75 40,04 156,00 120,00 385,91 356,70 697,40 591,20 

DP 91,77 73,73 415,25 302,54 667,48 487,57 1080,75 785,15 

Assim. 1,65 1,47 0,30 0,68 0,09 0,74 0,16 1,16 

Curtose 4,10 3,38 -0,05 -0,38 -0,39 0,36 -0,49 1,17 

AD 1090 1090 3560 3560 8540 8540 12700 12700 

X0 (Dist. Expon.) 109,67 
       

α (Dist. Gumbel) 
 

57,51 323,89 235,98 520,63 380,31 842,99 612,41 

μ (Dist. Gumbel) 
 

110,60 730,52 382,52 1377,95 806,24 2315,32 1278,67 
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Gráfico 4.40 – Regionalização das Vazões Máximas Médias de Longo 
Termo nos Locais das Estações Fluviométricas. 

 

 

Gráfico 4.41 – Regionalização do Desvio Padrão das Vazões Máximas 
Médias de Longo Termo nos Locais das Estações Fluviométricas 

 

O Quadro 4.30 apresenta as vazões máximas médias diárias anuais observadas nas 
Estações Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza Cristina, Porto Espanhol, Ubá do Sul e 
os parâmetros estatísticos para o estudo de regionalização. 

Observa-se que os coeficientes de assimetria na Estação Fluviométrica Rio dos Patos 
resultaram para o período anual em 1,65 e para o período seco em 1,47. Nas demais 
estações em ambos os períodos estes coeficientes resultaram menor do que 1,50. 
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A Estação Fluviométrica Rio dos Patos, por abranger período mais longo de dados, foi 
considerada a principal estação dos estudos de regionalização.  

Assim, para os estudos de frequência de cheias no local da barragem PCH Boa Vista II 
foi adotada a Distribuição Exponencial 2 para período anual e a Distribuição Gumbel 
para o período seco. 

Os parâmetros estatísticos referentes ao local da PCH Boa Vista II estão apresentados 
no Quadro 4.31 a seguir. 

Quadro 4.31 – PCH Boa Vista II – Parâmetros Estatísticos. 

Parâmetros 
Período 

Anual Seco 

Área da Bacia (km²) 442 442 

Cheia Média (m³/s) 85,88 62,36 

Desvio Padrão das Cheias (m³/s) 42,84 35,07 

Coeficiente de Assimetria 1,65 1,47 

X0 (Dist. Exponencial) 43,04 
 

α (Dist. Gumbel) 
 

27,35 

μ (Dist. Gumbel) 
 

46,57 

Fuller 1,428 1,428 

A frequência de cheias no local da barragem PCH Boa Vista II, tanto para o período 
anual como para o período seco, está apresentada no Quadro 4.32. A determinação da 
descarga de pico instantâneo para as diferentes cheias foi efetuado através da 
equação de Füller: 

Qpico = Qmédio × (1 + (
2,66

A0,3
)) 

Onde: 

A = área de drenagem, em km². 

Quadro 4.32 – PCH Boa Vista II – Freqüência de Cheias – Período Anual e Seco. 

TR (anos) 

Q (m³/s) 

Período Anual Período Seco 

Média Diária Pico Média Diária Pico 

2 73 104 57 81 

2,33 79 113 62 89 

5 112 160 88 125 

10 142 202 108 154 

25 181 258 134 191 

50 211 301 153 219 
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TR (anos) 

Q (m³/s) 

Período Anual Período Seco 

Média Diária Pico Média Diária Pico 

100 240 343 172 246 

500 309 442 217 309 

1000 339 484 236 336 

2500 378 540 261 372 

5000 408 582 280 399 

10000 438 625 298 426 

 

 

Gráfico 4.42 - PCH Boa Vista II – Cheias Para Diferentes Tempos de 
Retorno. 

Seguindo o mesmo método de estudo de regionalização dos parâmetros (média e 
desvio padrão), utilizando os dados das Estações Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza 
Cristina, Porto Espanhol e Ubá do Sul, determinou-se a frequência de cheias no local 
da casa de força da PCH Boa Vista II. 

A área da bacia no local da casa de força da PCH Boa Vista II, localizada no rio 
Marrecas é de 472 km². 

Quadro 4.33 – PCH Boa Vista II – Casa de Força - Parâmetros Estatísticos. 

Parâmetros Período Anual 

Área da Bacia (km²) 472 

Cheia Média (m³/s) 91.95 

Desvio Padrão das Cheias (m³/s) 45.65 

Coeficiente de Assimetria 1,65 

X0 (Dist. Exponencial) 46.30 
 α (Dist. Gumbel) 
 

μ (Dist. Gumbel) 
 

Fuller 1.419 
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A frequência de cheias no período anual no local da casa de força da PCH Boa Vista II 
está apresentada no Quadro 4.34 a seguir. 

Quadro 4.34 - Frequência de Cheias na Casa de Força – Período Anual. 

Tr (anos) 

Período Anual 

Qmédia (m³/s) Qpico (m³/s) 

2 78 111 

2.33 85 121 

5 120 170 

10 151 215 

25 193 274 

50 225 319 

100 257 364 

250 298 423 

500 330 468 

1000 362 513 

2500 403 573 

5000 435 618 

10000 467 662 

 

Sedimentologia 

Os estudos de transporte sólido no rio Marrecas visaram avaliar o assoreamento e 
estimar o tempo de vida útil do reservatório da PCH Boa Vista II. 

 

Análise dos dados sedimentométricos. 

Para realização dos estudos foram utilizadas informações existentes na Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos. Neste local, foram efetuadas 45 medições de descarga 
sólida entre os anos de 1982 e 2012, apresentadas no Quadro 4.35 e Quadro 4.36. 
Também, por ocasião da elaboração do Projeto Básico da Ampliação da PCH 
Cachoeira, na Estação Fluviométrica IBEMA – Cachoeira foram efetuadas 3 medições 
de descarga sólida em 2010. 

Quadro 4.35 – Medições de Sedimentos na Estação Fluviométrica Rio dos Patos. 

Data 
Cota 
(m) 

Vazão 
(m³/s) 

Área 
Molhada 

(m²) 

Largura 
(m) 

Vel. 
Média 
(m/s) 

Concentração 
Sólida (ppm 

ou mg/l) 

Descarga 
Sólida 

(ton/dia) 

10-fev-82 153 22,6 54,4 47,5 0,4 130,0 253,9 

11-jun-82 134 8,4 44,9 48,0 0,2 44,1 32,1 

20-out-82 166 28,2 62,1 47,0 0,5 35,5 86,5 

28-nov-82 230 104,0 94,6 48,5 1,1 93,6 840,9 

30-mar-95 134 10,0 44,1 47,3 0,2 13,9 12,0 

25-jun-95 179 39,5 65,9 47,3 0,6 139,2 474,9 

31-mai-99 140 13,7 44,7 47,0 0,3 64,7 76,6 

02-ago-99 137 13,2 43,6 47,0 0,3 30,6 34,9 

21-set-99 137 12,6 43,4 47,0 0,3 48,7 53,1 

30-nov-99 119 4,0 38,8 46,8 0,1 43,1 15,0 

22-mar-00 136 12,1 49,8 47,5 0,2 68,9 72,0 
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Data 
Cota 
(m) 

Vazão 
(m³/s) 

Área 
Molhada 

(m²) 

Largura 
(m) 

Vel. 
Média 
(m/s) 

Concentração 
Sólida (ppm 

ou mg/l) 

Descarga 
Sólida 

(ton/dia) 

18-ago-00 131 8,8 45,3 47,0 0,2 21,0 16,0 

04-dez-00 131 21,3 56,4 58,0 0,4 41,5 76,3 

13-jul-01 122 15,4 49,4 58,0 0,3 24,9 33,1 

25-out-01 139 42,2 61,1 58,8 0,7 59,7 217,8 

19-ago-02 104 6,1 39,6 57,7 0,2 35,7 18,8 

30-out-02 132 21,8 56,3 58,0 0,4 35,1 66,1 

16-mar-05 87 2,1 39,1 56,0 0,1 28,0 5,1 

27-jul-05 118 17,3 54,4 59,0 0,3 36,8 54,9 

20-set-05 155 65,0 78,5 60,0 0,8 54,2 304,5 

21-out-05 156 65,0 78,5 61,0 0,8 32,2 180,9 

28-mar-06 100 3,5 39,6 59,0 0,1 44,6 13,5 

25-jul-06 58 1,6 25,5 45,8 0,1 33,4 4,7 

08-set-06 92 4,7 36,9 58,6 0,1 19,4 7,9 

11-out-06 115 9,5 48,2 59,3 0,2 15,2 12,5 

22-mar-07 150 51,8 71,3 60,0 0,7 32,2 144,1 

27-mai-07 166 93,4 86,5 61,4 1,1 24,2 195,4 

05-jun-08 152 61,6 79,3 62,8 0,8 137,2 730,2 

19-mai-09 79 1,2 51,5 63,0 0,1 34,0 3,5 

06-out-09 135 23,5 63,7 59,5 0,5 63,0 127,7 

30-abr-2010 205 199,6
18 

SD SD SD 44,6 769,22 

22-jun-2010 122 17,28 SD SD SD 23,4 34,94 

17-ago-2010 113 12,38
7 

SD SD SD 26,2 28,04 

19-out-2010 139 37,82 SD SD SD 287 937,81 

25-abr-2011 120 19,11
4 

SD SD SD 90,8 149,95 

1-jul-2011 172 96,70
2 

SD SD SD 488,4 4080,61 

15-set-2011 141 38,49
8 

SD SD SD 23,6 78,50 

20-nov-2011 134 22,71 SD SD SD 24,8 48,66 

21-mar-2012 106 16,52
8 

SD SD SD 41,6 59,41 

22-mai-2012 112 11,81
2 

SD SD SD 39,6 40,41 

2-ago-2012 161 75,75
3 

SD SD SD 214,6 1404,57 

 

Quadro 4.36 – Medições de Sedimentos na Estação Fluviométrica IBEMA – Cachoeira. 

Data 
Cota 
(m) 

Vazão 
(m³/s) 

Área 
Molhada 

(m²) 

Largura 
(m) 

Velocidade 
Média 
(m/s) 

Concentração 
Sólida (ppm 

ou mg/l) 

Descarga 
Sólida 

(ton/dia) 

 

 

19-ago-10 106 2,98 13,42 22,35 0,222 15,8 4,07 

15-set-10 97 1,378 12,88 22,65 0,107 14 1,67 

10-out-10 107 3,818 13,39 22 0,285 17 5,61 

 

Estes dados permitiram definir curvas chave de sedimentos, que são apresentadas no 
Gráfico 4.43. Os pontos em vermelho representam as medições realizadas na Estação 
Rio dos Patos, já os pontos em azul a Estação IBEMA – Cachoeira. 
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Nota-se que na Estação Rio dos Patos, a descarga sólida é maior do que na Estação 
IBEMA – Cachoeira. 

Apesar da realização de apenas 3 (três) medições de descargas sólidas, adotou-se a 
equação dada pelas medições realizadas na Estação IBEMA – Cachoeira, pois a 
equação encontrada apresenta coeficiente de correlação muito boa e igual a 0,9995. 

Qs = 1,1364 x QL
1,1825  

onde: QS é a descarga sólida (ton/dia); 

QL é a descarga líquida (m3/s). 

 

Gráfico 4.43 – Curva Chave de Sedimentos nas estações Rio dos Patos e 
IBEMA – Cachoeira. 

Avaliação do Assoreamento do Reservatório 

Utilizando a relação entre descarga líquida e sólida descrita acima e a série de vazões 
médias mensais, estimadas anteriormente para o local da barragem da PCH Boa Vista 
II, obteve-se a série de descargas sólidas médias mensais neste local para o período 
de 1930 a 2012. As médias mensais para o período citado das descargas sólidas são 
apresentadas no Gráfico 4.35. 

Quadro 4.37 – Descargas Sólidas Médias Mensais na Barragem da PCH Boa Vista II. 

Descargas Sólidas Totais (ton/dia) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21,7
6 

23,57 17,92 
14,0

0 
19,53 20,05 20,71 16,51 23,20 30,60 23,33 

17,3
6 

O Quadro 4.38 a seguir apresenta os dados do reservatório para a determinação da 
sua vida útil. Os dados correspondentes à cota e volume foram obtidos do gráfico cota 
x área x volume (Gráfico 4.44). Os dados correspondentes a este gráfico foram obtidos 
a partir dos levantamentos das seções topobatimétricas do reservatório. Dessa 
maneira, estes dados são referentes ao reservatório já em operação. 
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Quadro 4.38 – Dados Básicos do Reservatório. 

Descrição 
Parâmetro 

Sigla Valor Unidade 

Área da bacia A 442 Km² 

Descarga líquida média de longo termo QL 11,05 m³/s 

Volume afluente médio anual VM 348,4 x 106 m³ 

Descarga sólida total de longo período QST 20,72 t/dia 

Peso específico dos sedimentos G 1,10 t/m³ 

Nível de água normal de operação NANor 845,10 m 

El. do fundo do canal de adução NATA 843,20 m 

Volume do reservatório no nível de água normal 
de operação 

VNor 161864 m³ 

Volume do reservatório na  El. do fundo do canal 
de adução 

VTA 80532 m³ 

 

 

Gráfico 4.44 – Curva Cota x Área x Volume do Reservatório da PCH Boa 
Vista II. 

Para calcular a quantidade de sedimentos retidos no reservatório, foi necessário 
determinar a eficiência de retenção de sedimentos (ER). Em geral, diferentes métodos 
são utilizados para a obtenção deste índice, como pode ser observado no Quadro 4.39 
a seguir. 

Quadro 4.39 – Classificação do Reservatório Para Obtenção da ER. 

Porte do Reservatório Classificação em volume (m3) Cálculo do ER 

Pequeno < 10 x 106 Churchill 

Médio 10 – 100 x 106 Brune 

Grande > 100 x 106 Brune 

05101520253035

842,00

844,00

846,00

848,00

850,00

852,00

842,00

844,00

846,00

848,00

850,00

852,00

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700

Área (ha)

Co
ta

 (m
)

C
ot

a 
(m

)

Volume (hm³)

PCH BOA VISTA II COTA X ÁREA X VOLUME 

VOLUME Acumulado (hm3) ÁREA (ha) Linha do Reservatório



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

151 

Fonte: ANEEL, 20009. 

Para reservatórios de pequeno porte a eficiência de retenção de sedimentos é obtida a 
partir da curva de Churchill, como é o caso do reservatório da PCH Boa Vista II. A 
curva de Churchill (Figura 4.24) utiliza o conceito de Índice de Sedimentação que é a 
relação entre o período de retenção e a velocidade média no reservatório definido por: 

𝐼𝑆 =
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜
=

𝑉𝑇
2

𝑄2𝐿
 

 

onde: VT é o volume total do reservatório (m³); 

          Q é a vazão média afluente (m³/s); 

          L é o comprimento do reservatório (m). 

 

 

Figura 4.24 – Curva de Eficiência de Retenção de Sedimentos Segundo 
Churchill (IS em s2/ft). 

 

Os valores obtidos para o índice de sedimentação no reservatório da PCH Boa Vista II, 
a porcentagem de sedimento efluente do reservatório determinadas pela curva de 
Churchill e o valor da eficiência de retenção são apresentados no Quadro 4.40. 

Os valores da eficiência de retenção foram considerados constantes (a favor da 
segurança), quando na realidade a eficiência da retenção de reservatórios diminui com 
o tempo. O valor médio anual da descarga sólida total (QST) corresponde ao valor 
adotado para avaliação do assoreamento. O deflúvio sólido anual (DST) é obtido 
multiplicando QST pelo número de dias do ano; 

DST = QST * 365 

O volume de assoreamento em um ano pode ser calculado pela seguinte expressão: 

                                            
9 ANEEL, “Guia de Avaliação de Assoreamento de Reservatórios”, Brasília, 2000. 
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𝑆 =
𝐷𝑆𝑇 . 𝐸𝑅

𝐺
 

onde: DST  é o deflúvio sólido anual (ton/ano); 

          ER é a eficiência de retenção (adimensional); 

          G é o peso específico (ton/m3). 

O peso específico médio aparente de longo prazo de depósitos no reservatório em 
estudo para sedimento do tipo silto/argiloso é de 1,1 ton/m³ (ANEEL, 20009). Para o 
cálculo do tempo de assoreamento, ou vida útil do reservatório, foi utilizada a seguinte 
expressão: 

T =
V

S
 

onde: T é o tempo de assoreamento (anos); 

             V é o volume do reservatório correspondente à tomada de água (m³); 

 S é o volume anual total de sedimentos (m³/ano). 

Os tempos necessários para o reservatório sofrer assoreamento até as cotas de 
operação normal e da tomada de água são apresentados no Quadro 4.40. 

Quadro 4.40 – Vida Útil do Reservatório da PCH Boa Vista II. 

Parâmetro Sigla Valor Unidade 

Deflúvio sólido anual DST 7561,89 t/ano 

Volume de sedimentos retidos S 650,45 m³/ano 

Comprimento do reservatório L 2,277 km 

Índice de sedimentação IS 94292,3 – 

Eficiência de retenção ER 9,46 % 

Vida útil do reservatório no nível de água máx. normal VUNor 249 anos 

Vida útil do reservatório na El.do fundo do canal de 
adução 

VUTA 124 anos 

Legenda:  VUNor = Vida útil considerando a elevação  da soleira do vertedouro. 
VUTA = Vida útil considerando a elevação da soleira da tomada de água. 

No Quadro 4.41 podem ser observados os valores de volume total e de vida útil para as 
diferentes cotas do reservatório. 

Quadro 4.41 – Vida Útil do Reservatório da PCH Boa Vista II Para Diferentes Cotas. 

Cota (m) Volume Total (m³) Vida Útil (anos) 

842,00 18184 28 

843,00 69377 107 

843,20 80532 124 

844,00 125151 192 

845,00 159193 245 

845,10 161864 249 

846,00 185901 286 

847,00 244000 375 
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Cota (m) Volume Total (m³) Vida Útil (anos) 

848,00 326121 501 

849,00 388398 597 

850,00 444211 683 

851,00 511206 786 

851,40 536139 824 

852,00 573540 882 

 

 

Gráfico 4.45 – Vida útil do Reservatório da PCH Boa Vista II. 

 

Vazões Mínimas 

Para a determinação da Q7,10 no local da PCH Boa Vista II, devido a falta de um 
período considerável de dados de vazões diárias no rio Marrecas, foram considerados 
dois métodos. O primeiro através da regionalização dos dados das estações 
fluviométricas no rio dos Patos e no rio Ivaí e o segundo tendo como base a Estação 
Fluviométrica Rio dos Patos.  

A utilização destes dois métodos foi devido a grande diferença de área da bacia destas 
estações, o que acarreta em comportamento distinto do coeficiente de recessão 
subterrâneo, o que pôde ser constatado na plotagem das vazões mínimas de 7 dias 
adimensionais para diferentes tempos de recorrência, determinadas pela Distribuição 
de Weibull. 

Quadro 4.42 - Frequência de Cheias na Casa de Força – Período Anual. 

Tr (anos) 
Período Anual 

Qmédia (m³/s) Qpico (m³/s) 

2 78 111 

2.33 85 121 

5 120 170 

10 151 215 

25 193 274 

50 225 319 

100 257 364 

250 298 423 

123,8; 843,20

248,9; 845,10

840
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Tr (anos) 
Período Anual 

Qmédia (m³/s) Qpico (m³/s) 

500 330 468 

1000 362 513 

2500 403 573 

5000 435 618 

10000 467 662 

 

O Quadro 4.43 a seguir apresenta as vazões mínimas médias anuais para o período de 
sete dias consecutivos nas Estações Fluviométricas Rio dos Patos, Tereza Cristina, 
Porto Espanhol e Ubá do Sul. 

Quadro 4.43 – Série de Vazões Mínimas de 7 dias de Duração. 

Vazões mínimas de 7 dias (m³/s) 

Ano 
Rio dos 
Patos 

Tereza 
Cristin

a 

Porto 
Espanhol 

Ubá 
do 
Sul 

Ano 
Rio dos 
Patos 

Tereza 
Cristina 

Porto 
Espanhol 

Ubá 
do Sul 

1930 0,16 
   

1975 5,52 11,67 37,69 43,02 

1931 0,80 
   

1976 6,24 15,74 36,44 63,68 

1932 4,72 
   

1977 2,89 9,61 34,53 53,65 

1933 0,18 
   

1978 1,69 5,05 20,65 15,79 

1934 0,74 
   

1979 2,61 7,17 22,11 28,95 

1935 0,70 
   

1980 4,96 14,61 56,16 74,13 

1936 0,90 
   

1981 1,51 5,14 21,07 18,00 

1937 2,92 
   

1982 1,58 4,87 20,65 21,57 

1938 3,52 
   

1983 7,36 23,49 81,91 109,14 

1939 4,06 
   

1984 4,81 14,13 44,79 53,78 

1940 1,63 
   

1985 2,32 6,84 21,70 16,81 

1941 7,93 
   

1986 1,56 5,99 32,44 14,94 

1942 3,52 
   

1987 4,02 13,17 55,93 73,38 

1943 2,12 
   

1988 1,23 4,29 24,25 15,96 

1944 0,77 
   

1989 3,78 11,81 42,51 55,51 

1945 3,19 
   

1990 4,96 12,05 58,33 80,21 

1946 5,97 
   

1991 1,49 7,55 23,79 38,88 

1947 1,68 
   

1992 4,40 10,84 43,05 53,92 

1948 5,04 
   

1993 5,88 13,83 62,19 77,13 

1949 1,85 
   

1994 4,50 9,61 38,36 48,60 

1950 2,76 
   

1995 3,25 8,47 29,57 39,49 

1951 1,09 
   

1996 5,01 12,24 38,59 45,95 

1952 0,74 
   

1997 3,25 8,16 31,33 48,07 

1953 2,55 
   

1998 8,39 20,77 73,85 105,02 

1954 4,06 
   

1999 3,74 9,07 22,64 34,20 

1955 3,36 
   

2000 2,71 8,44 23,27 40,24 

1956 1,42 6,57 
  

2001 
 

19,23 68,10 93,36 

1957 1,42 6,41 
  

2002 
 

9,83 29,69 47,01 

1958 2,76 8,96 
  

2003 
 

10,02 37,47 59,50 

1959 1,42 6,26 
  

2004 
 

9,67 34,20 57,14 

1960 0,63 5,76 
  

2005 
 

8,06 13,50 35,79 
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Vazões mínimas de 7 dias (m³/s) 

Ano 
Rio dos 
Patos 

Tereza 
Cristin

a 

Porto 
Espanhol 

Ubá 
do 
Sul 

Ano 
Rio dos 
Patos 

Tereza 
Cristina 

Porto 
Espanhol 

Ubá 
do Sul 

1961 3,52 10,10 
  

2006 
 

5,22 
 

22,66 

1962 2,12 9,34 
  

2007 
 

7,79 16,41 35,05 

1963 0,71 5,72 
  

2008 
 

11,84 37,46 53,15 

1964 4,22 10,75 
  

2009 
 

8,63 29,72 55,63 

1965 9,61 19,70 73,59 
 

2010 
 

12,49 27,95 40,11 

1966 4,51 11,80 28,59 
 

2011 
 

13,32 33,21 57,84 

1967 3,25 8,31 23,70 
 

2012 
 

8,88 31,78 35,79 

1968 0,98 5,18 21,80 
 

AD 1090 3560 8540 12700 

1969 3,90 8,63 24,11 
 

Médi
a 

3,23 10,10 36,74 47,04 

1970 3,78 8,96 24,21 
 

Máxi
mo 

9,61 23,49 81,91 109,14 

1971 5,58 11,93 45,27 22,82 Míni
mo 

0,16 4,29 13,50 14,94 

1972 4,40 9,79 36,78 15,36 DP 2,03 4,05 16,30 23,50 

1973 4,65 11,93 57,21 36,96 Assi
m. 

0,78 1,24 1,12 0,80 

1974 3,60 9,78 34,09 37,52 
     

 

Quadro 4.44 – Vazões Mínimas de 7 dias de duração - Adimensionais - Distribuição de Weibull. 

TR (anos) 
Estação Fluviométrica 

Rio dos Patos Tereza Cristina Porto Espanhol Ubá do Sul 

1,0625 2,10 1,73 1,80 1,88 

1,125 1,81 1,51 1,57 1,64 

1,25 1,51 1,30 1,34 1,40 

1,3 1,43 1,24 1,28 1,34 

1,4 1,30 1,16 1,18 1,24 

1,5 1,20 1,09 1,11 1,16 

1,6 1,12 1,04 1,06 1,10 

1,7 1,06 1,00 1,01 1,04 

1,75 1,03 0,98 0,99 1,02 

1,8 1,00 0,97 0,97 1,00 

1,9 0,95 0,94 0,94 0,96 

2 0,91 0,91 0,91 0,93 

5 0,44 0,66 0,61 0,56 

10 0,26 0,57 0,51 0,41 

20 0,14 0,53 0,46 0,32 

50 0,04 0,49 0,41 0,25 

100 0,00 0,48 0,39 0,21 

200 0,00 0,47 0,38 0,19 

500 0,00 0,47 0,37 0,17 

1000 0,00 0,46 0,37 0,16 

2000 0,00 0,46 0,37 0,15 

5000 0,00 0,46 0,37 0,15 

10000 0,00 0,46 0,37 0,15 
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Gráfico 4.46 – Vazões Mínimas de 7 dias Adimensionais para Diferentes 
Tempos de Retorno Calculados Pela Distribuição Weibull nos Locais das 
Estações Fluviométricas. 

 

 

Gráfico 4.47 – Regionalização da Vazão Mínima de 7 dias Média de Longo 
Termo nos Locais das Estações. 

 

Quadro 4.45- Vazões Mínimas de 7 dias de duração na Estação Fluviométrica Rio dos Patos  - 
Distribuição de Weibull. 

TR (anos) q7 (m3/s) 

1,0625 6,77 

1,125 5,84 

1,25 4,87 

1,3 4,61 
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TR (anos) q7 (m3/s) 

1,4 4,20 

1,5 3,88 

1,6 3,62 

1,7 3,41 

1,75 3,32 

1,8 3,23 

1,9 3,07 

2 2,94 

5 1,42 

10 0,83 

20 0,45 

50 0,15 

100 0,00 

 

 

Gráfico 4.48 – Ajuste da Distribuição de Weibull para Estação Rio dos 
Patos Para as Vazões Mínimas de 7 dias Para Diferentes Tempos de 
Retorno. 

Quadro 4.46 – Vazões Mínimas na PCH Boa Vista II. 

PCH Boa Vista II 

Q 7,10 (base Rio dos Patos) 0,28 

Q 7,10 (Regionalização) 0,48 

Mínima Média Mensal (Período Observado – IBEMA-Marrecas) 1,16 

Mínima Diária (Período Observado – IBEMA-Marrecas) 0,25 

50 % Q 98 % Permanência Mensal 0,56 

Mínima Média Mensal (Período Total) 0,18 

O valor de vazão mínima adotado no estado do Paraná é de 50% da Q7,10 Gumbel. 
Porém conforme indicação do Instituto de Águas do Paraná (antiga SUDERHSA) em 
resposta ao ofício enviado, por ocasião do Projeto Básico de Ampliação da PCH 
Cachoeira a vazão remanescente naquele projeto foi considerada em 1,5 l/s/km².  
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Considerando que o rio Marrecas, onde se encontra a PCH Boa Vista II, localiza-se ao 
lado do rio Cachoeira e no local da barragem da PCH Cachoeira a área da bacia é de 
345 km² e a de PCH Boa Vista II é de 442 km², para a vazão mínima na PCH Boa Vista 
II foi adotada este mesmo valor igual a 1,5 l/s/km². 

Portanto, para a vazão remanescente (sanitária) na PCH Boa Vista II foi 
considerada 0,66 m³/s. 

 

Qualidade da Água 

A qualidade da água é aferida pelas condições dos componentes que lhe são próprios 
e dos fatores condicionantes que lhe influenciam. Para Azevedo Netto (1976) ela pode 
ser definida através de suas características físicas (cor, turbidez, sabor, odor, 
temperatura, etc.), químicas (dureza, salinidade, Oxigênio Consumido, cloretos, 
nitratos, impurezas orgânicas, etc.) e biológicas (algas, bactérias, protozoários, etc.), 
sendo determinadas por meio de exames e análises específicas.  

Von Sperling (2007), trabalhando a partir do ponto de vista de utilização dos recursos 
hídricos, definiu que a qualidade da água resulta de fenômenos naturais e da atuação 
do homem, sendo a função das condições naturais, do uso e da ocupação do solo 
numa determinada bacia hidrográfica. 

A PCH Boa Vista II está localizada no rio Marrecas, pertencente a Bacia Hidrográfica 
do Rio Ivaí, entre os municípios de Turvo e Prudentópolis /PR. Segundo a Portaria do 
SUREHMA n° 019/92 o rio Marrecas é classificado como classe 2, essa classe de 
águas superficiais é destinada: ao abastecimento para consumo humano, após 
tratamento convencional; a proteção de comunidades aquáticas; à irrigação de 
hortaliças ou plantas frutíferas; à recreação de contato primário e à aquicultura e à 
atividade de pesca. 

A metodologia adotada para a caracterização físico-química e biológica das águas 
superficiais do rio Marrecas teve por base os resultados das análises das amostras 
coletadas a jusante e a montante da PCH Boa Vista II. 

Além da apresentação dos valores de cada parâmetro, as análises das amostras de 
água bruta coletadas em campo foram avaliadas a partir do método do Índice da 
Qualidade da Água – IQA, adaptado pela CETESB a partir de um estudo realizado pela 
National Sanitation Foundation em 1970, nos Estados Unidos da América (CETESB, 
2009). 

Segundo a CETESB, a criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a 
especialistas em qualidade de águas, que indicaram os parâmetros a serem avaliados, 
o peso relativo dos mesmos e a condição com que se apresentam cada parâmetro, 
segundo uma escala de valores "rating". Com base nisto, foram selecionados nove (9) 
parâmetros para a elaboração do IQA, sendo para estes, estabelecidos curvas de 
variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de cada 
parâmetro (Gráfico 4.49), assim como estabelecidos pesos para cada um (Quadro 
4.47) (CETESB, 2013). 

No entanto o IQA não exclui a necessidade da análise de cada um dos parâmetros de 
qualidade da água. Sendo uma média o IQA pode apresentar um valor considerado 
como bom ou ótimo, porém algum dos parâmetros pode estar em desacordo com os 
padrões.  
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O IQA é calculado pelo produto ponderado das notas atribuídas a cada parâmetro, 
sendo o resultado obtido através da seguinte fórmula: 

𝐼𝑄𝐴 =  ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Onde: 

IQA: Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100; 

qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, obtido da respectiva "curva média de variação de 
qualidade", em função de sua concentração ou medida; 

wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, atribuído em função da sua importância para a 
conformação global de qualidade, sendo que o somatório de todos os pesos devem ser igual a 
1. 

Quadro 4.47 – Pesos Relativos dos Parâmetros. 

Parâmetros Pesos Relativos 

Oxigênio Dissolvido 0,17 

Temperatura 0,10 

Coliformes Fecais 0,15 

pH 0,12 

DBO 0,10 

Nitrogênio Total 0,10 

Fosfato Total 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos Totais 0,08 
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Gráfico 4.49 – Curvas de Variações dos parâmetros do IQA (CETESB, 2013). 

Feito o cálculo, pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é indicada pelo 
IQA, variando numa escala de 0 a 100, segundo o Quadro 4.48, a seguir. 

Quadro 4.48 – Categorias de Classificação. 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 

Resultados do Monitoramento 
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Os gráficos a seguir mostram os resultados das amostras coletadas pela equipe 
técnica responsável pelo estudo, nos pontos a montante e a jusante do 
empreendimento, conforme apresentado na Figura 4.25 com os pontos de coleta de 
qualidade da água. Foi usada a Resolução CONAMA 357/05 como base de referência 
dos padrões de qualidade da água estando os laudos laboratoriais, com os resultados 
das análises no Anexo G deste estudo. 

 

Figura 4.25 - Pontos de coleta – Google Earth. 

Oxigênio Dissolvido – OD 

 

 

Gráfico 4.50 - Resultados OD nos pontos de coleta. 
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Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

 

 

Gráfico 4.51 - Resultados OD nos pontos de coleta. 

 

Fósforo total 

 

 

Gráfico 4.52 - Resultados Fósforo total nos pontos de coleta. 
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Nitrato 

 

 

Gráfico 4.53 - Resultados Nitrato nos pontos de coleta. 

 

Nitrito 

 

 

Gráfico 4.54 - Resultados Nitrito nos pontos de coleta. 
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Nitrogênio Amoniacal 

 

 

Gráfico 4.55 - Resultados Nitrogênio Amoniacal nos pontos de coleta. 

* Limite máximo referente ao pH acima de 7,5. 

 

Nitrogênio Orgânico 

 

 

Gráfico 4.56 - Resultados Nitrogênio Orgânico nos pontos de coleta. 
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pH 

 

 

Gráfico 4.57 – Resultados pH nos pontos de coleta. 

 

Coliformes Totais 

 

 

Gráfico 4.58 – Resultados Coliformes totais nos pontos de coleta. 
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Coliformes termotolerantes 

 

 

Gráfico 4.59 - Resultados Coliformes Termotolerantes nos pontos de coleta. 

 

Sólidos 

 

 

Gráfico 4.60 - Resultados Sólidos Dissolvidos nos pontos de coleta. 
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Gráfico 4.61 - Resultados Sólidos Suspensos nos pontos de coleta. 

 

 

Gráfico 4.62 - Resultados Sólidos Suspensos nos pontos de coleta. 
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Condutividade 

 

 

Gráfico 4.63 - Resultado Condutividade nos pontos de coleta. 

 

Dureza 

 

 

Gráfico 4.64 - Resultado Dureza nos pontos de coleta. 
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Turbidez 

 

 

Gráfico 4.65 - Resultado Dureza nos pontos de coleta. 

 

Temperatura 

 

 

Gráfico 4.66 - Resultado Temperatura ambiente nos pontos de coleta. 
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Gráfico 4.67 - Resultado Temperatura da amostra nos pontos de coleta. 

 

Os resultados apresentados mostram que a maioria dos parâmetros encontra-se de 
acordo com a Resolução 357 do CONAMA, com exceção dos parâmetros Coliformes 
Totais e Nitrogênio Amoniacal que estão em desacordo no ponto de montante e o 
parâmetro Fósforo que está fora do padrão nos dois pontos coletados. 

 Nitrogênio 

Segundo von Sperling (2005) poluição recente está associada ao nitrogênio na 
forma orgânica ou de amônia, no ponto montante os dois parâmetros se 
encontram com valores maiores que no ponto a jusante, fato que caracteriza 
uma poluição recente no local, além disso quando está na forma de amônia o 
nitrogênio é tóxico para os peixes. A origem do nitrogênio nos corpos d’água 
está ligada a despejos domésticos, industriais, fertilizantes e excrementos de 
animais. 
Os valores apresentados no ponto a montante podem estar relacionados a 
algum despejo no rio, uma vez que, de fato existem residências e 
estabelecimentos comerciais próximos do ponto de coleta.  Contudo, não se 
pode ter certeza sobre a periodicidade do impacto. 

 

 Fósforo 

O parâmetro se manteve praticamente constante e fora dos padrões nos dois 
pontos amostrais. O fósforo não é tóxico, porém segundo von Sperling (2005) 
pode causar a eutrofização das águas acarretando a diminuição do oxigênio 
dissolvido no meio aquático. A origem do fósforo nos corpos hídricos segue as 
mesmas características do nitrogênio. 

 

 Coliformes totais 

São indicadores de poluição nas águas. Coliformes são um grupo de bactérias 
que podem ser encontrados em águas e solos poluídos e também nas fezes de 
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seres humanos e outros animais de sangue quente. No ponto a montante foi 
encontrado um valor muito elevado de coliformes totais, fato que não se 
manteve para o ponto a jusante.  
Segundo Jordão e Pessoa (2011) a presença da bactéria na água não indica, 
necessariamente, que seja contribuição humana ou animal. No entanto quando 
se fala de Coliforme Termotolerantes, este tem origem quase que 
exclusivamente fecal. Nos dois pontos coletados os valores de Coliformes 
Termotolerantes estão baixos e praticamente constantes, o que leva a crer que a 
origem dos coliformes não seja associada a despejos sanitários. 

 

Índice de Qualidade da Água – IQA 

Tendo em mãos os resultados das análises, foi possível efetuar o cálculo do IQA para 
os dois pontos de coleta, conforme mostra o Gráfico 4.68. 

 

Gráfico 4.68 - Resultado do IQA nos pontos de coleta 

O IQA foi classificado como Bom em ambos os pontos, no entanto o ponto a jusante 
apresentou um IQA maior e por consequência apresenta uma melhor qualidade da 
água. Os resultados individuais de cada parâmetro e também do IQA mostram que o 
ponto a jusante apresenta no geral uma melhor qualidade de suas águas, este fato 
pode ser explicado pela menor influência antrópica no local da coleta, verificando as 
redondezas do local onde foi feita as coletas, o ponto a montante está mais próximo de 
casas, construções etc. Este fato leva a crer que a qualidade das águas pode estar 
sendo afetada, porém mesmo assim no geral o corpo hídrico está apresentando um 
bom estado de conservação.  
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4.2. MEIO BIÓTICO 

4.2.1. Flora 

Estrutura e Composição Florística Original 

O estado do Paraná, com apenas 2,5% da superfície brasileira, detém em seu território 
a grande maioria das principais unidades fitogeográficas que ocorre no país 
(RODERJAN et al., 2002). Dentre elas as que cobrem a maior parte do estado são: 
Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), Floresta Ombrófila Mista (Floresta de 
Araucária ou dos Pinhas), Floresta Estacional Semidecidual (Floresta estacional), 
Campos (Estepe), Cerrado (Savana).  

Segundo RODERJAN (2002), podem ocorrer também restingas litorâneas, 
manguezais, várzeas, campos de altitude e vegetação rupestre, esparsamente 
distribuídos em função de condicionantes ambientais, onde os solos assumem papel 
preponderante.  

A área do presente estudo fica inserida dentro da típica Florestal Ombrófila Mista 
Montana. 

A Floresta Ombrófila Mista, mais conhecida como Florestas com Araucárias, é uma 
formação arbórea típica do Planalto Meridional brasileiro, que ocorre em clima 
ombrófilo com temperaturas médias de 18ºC, porém com meses bastante frios.  

Caracteriza-se pela flora Austro-brasileira, tendo como dominante a Araucaria 
angustifolia, o Pinheiro do Paraná. Possui uma estrutura variada, com adensamentos 
em que se destacam as Ocoteas (imbuias) e as Nectandras (canelas).  

Em regiões de maior umidade e solos mais rasos se destacam agrupamentos de 
Podocarpus lambertii (pinheirinho-bravo) e os Ilex spp. (erva-mate, caúnas e 
congonhas). Suas espécies dominantes (Araucaria, Ocotea e Nectandra) tendem ao 
gregarismo florístico. Em virtude do valor econômico destas árvores, associado à 
fertilidade dos solos das terras que ocupam, a área de distribuição deste ecossistema 
foi praticamente toda transformada em pastagens e cultivos agrícolas, remanescendo 
poucos capões com expressões representativas desse bioma. 

No Paraná, a região fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista principia no primeiro 
planalto, imediatamente a oeste da serrado Mar, estendendo-se também pelos 
segundo e terceiro planaltos. Esta tipologia vegetacional caracteriza-se por mesclar 
elementos de duas floras de origens distintas, a tropical Afro-brasileira e a temperada 
Austro-brasileira. Essa mistura de floras ocorre principalmente devido às condições 
ambientais peculiares observadas no Planalto Meridional Brasileiro, onde fatores 
associados à altitude e latitude criam uma situação especial dentro da região 
Neotropical. 

Floresta Ombrófila Mista Montana 

Esta formação ocupa as regiões planálticas do Paraná, apresentando faixa de 
ocorrência altitudinal entre 400 e 1.000 metros acima do nível do mar. 

A Floresta Ombrófila Mista Montana apresenta dossel emergente fortemente 
caracterizado pela espécie Araucaria angustifólia (pinheiro do Paraná), cujos indivíduos 
alcançam, em média, 25 metros de altura. O dossel contínuo varia em torno de 20 
metros de altura sendo que neste destacam-se espécies como Ocotea porosa (imbuia), 
Nectandra lanceolata (canela amarela), Cryptocarya Aschersoniana (canela fogo), 
Cupania vernalis (cuvatã), Matayba Elaeagnoides (Miguel-pintado), Podocarpus 
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lambertii (pinheiro bravo), Capsicodendron dinisii (pimenteira), Sloanea lasiocoma 
(sapopema), Ilex paraguariensis (erva mate), Campomanesia xanthocarpa (guabiroba) 
e diversas outras espécies, notadamente das famílias Myrtaceaee Aquifoliaceae. 

 

Cobertura Vegetal Atual e áreas de supressão 

A cobertura vegetal da área em estudo está inserida dentro dos limites da Floresta 
Ombrófila Mista (Floresta de Araucária ou dos Pinhas). 

Conforme dados colhidos em campo, observou-se que a vegetação arbórea existente 
se constitui de Floresta Secundária em Estágio MÉDIO de Regeneração, por 
parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº 2 de 18 de março de 1994. 

A área total do empreendimento é de 52250,00 metros quadrados (5225 hectares). O 
Quadro 4.49 abaixo e os Apêndices L, M, N e O apresentam a distribuição das áreas 
de uso do solo na área diretamente afetada pelo empreendimento e as áreas de 
supressões necessárias para a implantação do projeto de repotencialização. 

Quadro 4.49 - Uso do solo na área de influência direta do empreendimento e áreas de supressão 
vegetal. 

ITEM DESCRIÇÃO 
ÁREA 
(ha) 

OCUPAÇÃO 
(%) 

1 
Área total da obra (Vertedouro Extravasor, casa de força, canal 
de fuga, canal de adução, bota fora, canteiro de obras e etc. 
PCH Boa Vista II) 

5,225 100 

2 Área total de supressão vegetal 2,539 48,59 

3 Área de Silvicultura 0,643 12,31 

4 Área Livre de vegetação nativa arbórea 2,043 39,10 

SUPRESSÃO EM APP 

5 Área total Preservação Permanente (APP) 0,992 100 

6 
Área de Vegetação Nativa em Estágio Médio de Regeneração 
em APP 0,786 

79,22 

7 Área Livre de vegetação nativa arbórea 0,206 20,78 

 

Ao todo serão necessários a supressão vegetal de 2,539 ha (48.59% da área total do 
projeto de implantação), sendo estas 0,992 ha de áreas de APP.  

Por ser vegetação em fase de sucessão, pode-se compreender que estas áreas foram 
antropizadas em tempos passados. Esta afirmativa se justifica pela área apresentar 
espécies de estágios sucessionais pioneiros, apesar de bem desenvolvidos 
atualmente, porém algumas delas em fase de senescência e mortas. Destacamos que 
não há presença de vegetação nativa primária nas áreas requeridas. 

São encontradas espécies pioneiras como coqueiro-jerivá (Syagrus romanzoffiana), 
grandiúva (Trema micrantha), caroba (Jacaranda micrantha) vassourão-preto 
(Vernonanthura discolor), capororoca (Myrsine coriacea) e vassourão-branco 
(Piptocarpha angustifolia), que denotam a fase de sucessão entre a capoeira e o 
capoeirão já mais desenvolvida.  
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Pelo fato do estágio de sucessão florestal, muitos indivíduos mortos são também 
encontrados, estes de espécies pioneiras heliófitas das espécies acima citadas, dentre 
outras. 

Ainda por ser vegetação em fase de sucessão, apresenta grande quantidade de cipós 
e árvores mortas, com boa diversidade biológica, grau de epifitismo médio e boa 
camada de serrapilheira. 

Como indícios da antropização da floresta, podemos evidenciar a presença de 
indivíduos bifurcados próximo ao solo. Estas bifurcações são ocasionadas pela rebrota 
que algumas espécies desenvolvem após o corte. 

É importante destacar a presença de árvores exóticas principalmente da espécie Pinus 
spp., introduzidas através de reflorestamentos na área de influência indireta do 
empreendimento. 

A seguir são apresentadas algumas fotos caracterizando a área. 

 

Figura 4.26 - Visão parcial da área livre, e da vegetação nativa em estágio 
médio de regeneração. 
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Figura 4.27 - Visão parcial da vegetação nativa em estágio médio de 
regeneração com presença de cipós. 

 

 

Figura 4.28 - Visão parcial da vegetação nativa em estágio médio de 
regeneração, com presença de Pinus sp. 
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Figura 4.29 - Visão parcial da área requerida, com presença de cepo 
oriundo da exploração madeireira ocorrida em épocas passadas. 

 

 

Figura 4.30 - Visão parcial do canal adutor da PCH Boa Vista II, no local 
onde será construído o Vertedouro Extravasor. 

 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

177 

 

Figura 4.31 - Visão parcial da tomada de água do conduto forçado, PCH 
Boa Vista II. 

 

 

Figura 4.32 - Visão do Rio Marrecas e Casa de Força existente da PCH 
Boa Vista II. 
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Durante o levantamento florestal na área de intervenção para implantação do 
empreendimento foi constatado um total de 66 espécies, distribuídas em 31 famílias 
botânicas. 

O Quadro 4.50 abaixo apresenta cada uma das espécies encontradas, com nome 
científico e nome comum, distribuídas por família. 

Quadro 4.50 - Nomes comuns, nomes científicos e família das espécies encontradas. 

FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO NOME COMUM  

Anacardiaceae 
 

 

 
Lithraea brasiliensis bugre  

Annonaceae 
 

 

 
Annona rugulosa araticum  

 
Annona sylvatica araticum-preto  

Aquifoliaceae 
 

 

 
Ilex brevicuspis voadeira  

 
Ilex dumosa caúna  

 
Ilex paraguariensis erva-mate  

Araucariaceae 
 

 

 
Araucaria angustifolia pinheiro-do-Paraná En-BR 

Arecaceae 
 

 

 
Syagrus romanzoffiana coqueiro-jerivá  

 
Trithrinax brasiliensis carandá  

Asparagaceae 
 

 

 
Cordyline spectabilis varaneira  

Asteraceae 
 

 

 
Baccharis semiserrata tupichava  

 
Dasyphyllum spinescens sucará  

 
Piptocarpha angustifolia vassorão-branco  

 
Vernonanthura discolor vassorão-preto  

Bignoniaceae 
 

 

 
Jacaranda micrantha caroba  

Cannabaceae 
 

 

 
Trema micrantha grandiúva  

Dicksoniaceae 
 

 

 
Dicksonia sellowiana xaxim-bugio En-BR 

Elaeocarpaceae 
 

 

 
Sloanea lasiocoma sapopema  

Euphorbiaceae  
 

 

 
Alchornea glandulosa tapiá  

 
Croton sp. cuvitinga  

 
Manihot grahamii canudeira  

 
Sebastiania brasiliensis leiteiro-branco  

Fabaceae 
 

 

 
Apuleia leiocarpa amarelinho VU-BR 

 
Ateleia glazioviana timbó  
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO NOME COMUM  

 
Cassia multijuga aleluiero  

 
Erythrina falcata embira  

 
Inga spp. ingá  

 
Machaerium stipitatum sapuva  

 
Pelthophorum dubium canafístula  

Lauraceae 
 

 

 
Nectandra megapotamica canela-bosta  

 
Ocotea cf. laxa canela-papagaio  

 
Ocotea porosa imbúia En-BR 

 
Ocotea puberula canela-guaicá  

Loganiaceae 
 

 

 
Strychnos brasiliensis pula-pula  

Malvaceae 
 

 

 
Ceiba speciosa paineira  

 
Luechea divaricata açoita-cavalo  

Melastomataceae 
 

 

 
Miconia sp. mixirica  

 
Cabralea canjerana canjerana  

 
Cedrela fissilis cedro VU-BR 

 
Trichilia claussenii canela-frango  

Monimiaceae 
 

 

 
Mollinedia schottiana capixim  

Moraceae 
 

 

 
Brosimum cf. lactescens leiteiro  

Myrtaceae 
 

 

 
Campomanesia guazumifolia capoteiro  

 
Campomanesia xanthocarpa guabiroba  

 
Eugenia involucrata cerejeira  

 
Eugenia sp. guamirim-miúdo  

 
Eugenia sp. guamirim-vermelho  

 
Myrcia hatschbachii  guamirim  

 
Myrcia palustris guamirim-preto  

 
Myrciaria cf. floribunda araçá  

Primulaceae 
 

 

 
Myrsine coriacea capororoca  

Proteaceae 
 

 

 
Roupala brasiliensis carvalho-brasileiro  

Rosaceae 
 

 

 
Prunus myrtifolia pessegueiro-bravo  

Rubiaceae 
 

 

 
Psychotria nuda pimenteira-miúda  

 
Psychotria sp. pimenteira  

Rutaceae 
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FAMÍLIA / NOME CIENTÍFICO NOME COMUM  

 
Balfourodendron riedelianum pau-marfim  

 
Zanthoxylum rhoifolium mamica-de-porca  

Salicaceae 
 

 

 
Casearia obliqua guaçatunga  

 
Prockia crucis amoreira-do-mato  

Sapindaceae 
 

 

 
Allophylus edulis vacum  

 
Cupania vernalis cuvatã  

 
Diatenopteryx sorbifolia maria-preta  

 
Matayba guianensis miguel-pintado  

Simaroubaceae 
 

 

 
Picrasma crenata tenente-José  

Solanaceae 
 

 

 
Solanum granulosoleprosum fumo-bravo  

Theaceae 
 

 

  Laplacea fruticosa carne-de-vaca  

 

Espécies ameaçadas de extinção 

A atual Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 
443/2014 do Ministério do Meio Ambiente) 2113 espécies, cinco vezes mais que a lista 
anterior de 2008. 

Neste sentido, através do diagnóstico da flora na área do empreendimento foram 
registradas cinco (5) espécies arbóreas relacionadas nesta Portaria, sendo: Cedrela 
fissilis (VU-BR), Ocotea porosa (En-BR), Apuleia leiocarpa (VU-BR), Dicksonia 
sellowiana (En-BR), Araucaria angustifólia (En-BR). 

Já os quadros a seguir apresentam a LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES DA FLORA 
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO PARANÁ de 20 de junho de 2008, sendo o Quadro 

4.51 as Espécies Madeireiras e o Quadro 4.52 as Espécies Não Madeireiras. 

Quadro 4.51 - Espécies Madeireiras da Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção no Paraná. 

FAMILIA / NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR CATEGORIA 

Apocynaceae 
  

 
Aspidosperma australis Guatambu RARA 

 
Aspidosperma cylindrocarpon Guatambu RARA 

 
Aspidosperma polyneuron Peroba RARA 

 
Aspidosperma ramiflorum Guatambu RARA 

Araucariaceae 
  

 
Araucaria angustifolia Pinheiro do paraná VULNERÁVEL 

Fabaceae 
  

 
Myrocarpus frondosus Cabreúva RARA 

 
Machaerium paraguariense Jacarandá RARA 
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FAMILIA / NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR CATEGORIA 

Flacourtiaceae 
  

 
Casearia paranaensis Guaçatunga RARA 

Lauraceae 
  

 
Ocotea catharinensis Canela preta VULNERÁVEL 

Lauraceae 
  

 
Ocotea porosa Imbuia VULNERÁVEL 

 
Ocotea odorifera Canela sassafráz EM PERIGO 

Myrtaceae 
  

 
Myrcia tenuivenosa Guamirim VULNERÁVEL 

Rutaceae 
  

 
Balfourodendron riedelianum Pau marfim RARA 

  Euxylophora paraensis Pau amarelo, pau cetim VULNERÁVEL 

    

Fonte: SEMA / IAP. 

Quadro 4.52 - Espécies Não Madeireiras da Lista Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção no Paraná. 

FAMILIA / NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR CATEGORIA 

Bromeliaceae 
  

 
Dyckia distachya Gravatá, bromélia EM PERIGO 

 
Dyckia hatschbachii Gravatá, bromélia EM PERIGO 

 
Vriessea brusquensis Gravatá, monjola, bromélia RARA 

 
Vriessea mulleri Gravatá RARA 

 
Vriessea pinotti Gravatá, monjola, bromélia EM PERIGO 

Dicksoniaceae 
  

 
Dicksonia sellowiana Samambaiaçú imperial, xaxim EM PERIGO 

Moraceae 
  

  Dorstenia tenuis Violeta da montanha, violeta montes VULNERÁVEL 

Fonte: SEMA / IAP. 

Durante o levantamento florestal realizado, FORAM ENCONTRADOS indivíduos das 
Espécies Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná), Ocotea porosa (Imbúia) e 
Dicksonia sellowiana (Xaxim-bugio). Estas espécies estão relacionadas na LISTA 
OFICIAL DE ESPÉCIES DA FLORA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO PARANÁ de 20 
de junho de 2008. A foto a seguir mostra a espécie de xaxim bugio (Dicksonia 
sellowiana) encontrado no inventário florestal.  
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Figura 4.33 - Exemplar de Xaxim-Bugio (Dicksonia sellowiana) encontrado 
na área de influência direta do empreendimento. 

O Quadro 4.53, bem como o Apêndice P mostram as coordenadas das espécies 
ameaçadas de extinção encontradas no inventário florestal (Área onde será implantado 
o canal extravasor). 

Quadro 4.53 - Coordenadas UTM das espécies ameaçadas de extinção encontradas no 
inventário florestal. 

Seq. 
Espécie Coordenadas UTM 

Nome Comum Nome Científico metros E metros N 

1 imbúia Ocotea porosa 460.522 7.242.862 

2 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.465 7.242.873 

3 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.463 7.242.876 

4 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.506 7.242.871 

5 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.509 7.242.880 

6 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.506 7.242.880 

7 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.513 7.242.876 

8 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.514 7.242.875 

9 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.524 7.242.873 

10 imbúia Ocotea porosa 460.528 7.242.863 

11 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.511 7.242.867 

12 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.508 7.242.855 

13 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.506 7.242.859 

14 imbúia Ocotea porosa 460.470 7.242.887 

15 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.520 7.242.828 

16 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.512 7.242.831 
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Seq. 
Espécie Coordenadas UTM 

Nome Comum Nome Científico metros E metros N 

17 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.506 7.242.848 

18 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.502 7.242.846 

19 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.507 7.242.863 

20 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.505 7.242.859 

21 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.498 7.242.855 

22 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.484 7.242.856 

23 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana 460.471 7.242.865 

24 pinheiro-do-Paraná Araucaria angustifolia 460.478 7.242.860 

Em que: Seq. (sequência numérica) UTM- Projeção Universal Transversa de Mercator. Datum 
Horizontal: WGS 84. Origem UTM - Equador e Meridiano 51° W.GR. 

RESULTADOS PARA A ÁREA TOTAL A SER SUPRIMIDA 

A área total requerida para supressão de vegetação nativa é de 2,539 hectares, área 
esta que será construído o emboque e desemboque do túnel, vertedouro extravasor, 
abertura do canal de adução, casa de força, canteiro de obras e áreas de bota foras da 
PCH Boa Vista II. Importante frisar que parte dos fragmentos florestais estão inseridos 
em Áreas de Preservação Permanente (APP) do Rio Marrecas e seus afluentes. Da 
área total de supressão com 2,539 hectares, 0,992 hectares são considerados de 
Preservação Permanente, ou seja, 39,07% das áreas requeridas com Vegetação 
Nativa em Estágio MÉDIO de Regeneração estão inseridas em APP. 

Atentar para a ocupação de 39,07% da área total de supressão requerida em APP. 
Esta área deverá ser suprimida com base na Resolução CONAMA Nº 369 de 28 de 
março de 2006, que Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 
supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP. 

Os Quadro 4.54 e Quadro 4.55 abaixo apresentam o resumo da área total do 
empreendimento bem como das áreas passíveis de supressão de vegetação Nativa em 
Estágio MÉDIO de Regeneração. 

Quadro 4.54 - Dados da área efetiva de supressão de vegetação nativa em estágio MÉDIO de 
regeneração da obra 

ITEM DESCRIÇÃO 
ÁREA 
(ha) 

OCUPAÇÃO 
(%) 

1 
Área total da obra (Vertedouro Extravasor, casa de força, canal 
de fuga, canal de adução, bota fora, canteiro de obras e etc. 
PCH Boa Vista II) 

5,225 100 

2 Área total de supressão vegetal 2,539 48,59 

3 Área de Silvicultura 0,643 12,31 

4 Área Livre de vegetação nativa arbórea 2,043 39,10 

 

Quadro 4.55 - Dados da área efetiva de supressão e da Área de Preservação Permanente de 
vegetação nativa em estágio MÉDIO de regeneração. 

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA (ha) OCUPAÇÃO (%) 

5 Área total Preservação Permanente (APP) 0,992 100 
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ITEM DESCRIÇÃO ÁREA (ha) OCUPAÇÃO (%) 

6 
Área de Vegetação Nativa em Estágio Médio de 
Regeneração em APP 0,786 

79,22 

7 Área Livre de vegetação nativa arbórea 0,206 20,78 

Os dados apresentados referem-se a um levantamento prévio da cobertura vegetal a 
ser atingida pelo empreendimento. O detalhamento desta cobertura vegetal com dados 
quantitativos e qualitativos, inclusive demarcação geográfica dos espécimes 
ameaçados de extinção será apresentado no inventário florestal a ser apresentado na 
fase seguinte de licenciamento durante o processo de Autorização de corte. 

 

4.2.2. Fauna 

Ictiofauna 

A ictiofauna da América do Sul, em especial a fauna de peixes de água doce do Brasil, 
caracteriza-se por ser uma das mais diversificadas e ricas do planeta (LOWE-
MCCONNELL, 1975). O isolamento geográfico, além de características como a história 
evolutiva de cada população, faz com que a fauna da cada bacia apresente 
características próprias (MENEZES, 1996). 

Na Floresta Atlântica, as comunidades de peixes de água doce estruturam-se em 
função dos limites físicos das bacias hidrográficas e características geoclimáticas. A 
terra firme, os conjuntos montanhosos, os estuários e o mar constituem barreiras de 
isolamento efetivas para muitas espécies de peixes. A predominância de corpos d'água 
de porte reduzido proporcionou a hegemonia de peixes pequenos e com limitado 
potencial de dispersão, o que certamente, influenciou o fluxo gênico e resultou em uma 
fauna atual rica e característica, com altas taxas de endemismo e muitas espécies 
raras ou ainda desconhecidas (BUCKUP, 1999). 

O Ambiente de Mata Atlântica tem sofrido sérios impactos, com a drástica redução das 
florestas marginais, provedoras de alimento, sombra e abrigo para muitas espécies de 
peixes (CASTRO; CASATTI, 1997). De acordo com Hickson et al. (1995), as alterações 
ambientais acarretam, invariavelmente, diversos impactos sobre a estrutura física e o 
funcionamento de ambientes, com magnitude e duração variáveis de acordo com o tipo 
de empreendimento, o grau de comprometimento da biota e o alcance especial de sua 
influência sobre determinada área geográfica. 

A água do rio Paraná tem sido utilizada para várias finalidades, como produção de 
energia, irrigação, na indústria e também para o consumo humano. Entretanto, está 
severamente afetada pelas ações antrópicas. Os impactos mais comuns são a elevada 
carga de resíduos tóxicos e nutrientes da agricultura, esgotos domésticos, remoção da 
vegetação ripária e a construção de barragens. As barragens alteram o regime de 
cheias naturais e inundam trechos lóticos e áreas litorâneas, tanto do canal principal 
como de tributários (AGOSTINHO et al., 2007).  

Diante da necessidade de crescimento econômico e da elevada demanda por energia 
no Brasil, o barramento dos rios, tornam-se ameaças aos corpos hídricos, colocando 
em risco a manutenção da sua ictiofauna, que nem mesmo dispõe de todas as suas 
espécies descritas e seus atributos ecológicos conhecidos. Para a maior parte das 
bacias hidrográficas faltam informações sobre a composição ictiofaunística, ao mesmo 
tempo em que espécies restritas a áreas geográficas sujeitas a uma maior interferência 
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humana correm risco de extinção, antes mesmo de serem conhecidas. Desse modo, 
fica evidente que o conhecimento das espécies de peixes existentes em uma bacia 
hidrográfica é a condição mínima necessária para a implementação de qualquer 
medida de manejo, tanto dos recursos hídricos como dos pesqueiros (REZENDE 
NETO et al., 2003) 

A bacia do rio Ivaí é a segunda maior do estado do Paraná e o rio é o segundo maior 
em extensão do estado, percorrendo 680 km, drenando uma área predominantemente 
agrícola e urbana de cerca de 35.845 km² (SEMA, 2010). Os pequenos rios que 
compõem a bacia e do próprio rio Ivaí tem características geomorfológicas e 
hidrológicas muito heterogêneas, especialmente no que diz respeito à presença de 
leitos rochosos, bancos íngremes, e várias cachoeiras. Essas características 
contribuem para a presença de uma peculiar e restrita fauna de peixes, que, 
juntamente com a falta de estudos nestes ambientes resultam em subestimativas da 
diversidade de peixes na bacia (MAIER et al., 2008). Dentre todas as bacias 
hidrográficas que fazem parte do sistema alto rio Paraná, a do rio Ivaí é uma das 
menos estudadas, revelando uma ictiofauna praticamente desconhecida (GALVES et 
al., 2009). 

O conhecimento da composição da ictiofauna e a compreensão dos mecanismos 
funcionais da mesma constituem condição imprescindível para a avaliação das 
possíveis alterações ambientais e a definição de medidas mitigadoras dos impactos 
sobre o ambiente e seus diversos componentes (HICKSON et al., 1995). 

 

Material e métodos 

Para a avaliação visual da integridade ambiental foi utilizada uma ficha de avaliação 
adaptada por Buss et al. (2007), que atribui pontuações que variam de 0 a 20 para 
diversos parâmetros ambientais, conforme as condições de integridade constatadas no 
local de estudo. 

A avaliação visual da integridade ambiental foi realizada em sete pontos amostrais, 
sendo estes cursos hídricos distribuídos conforme o Quadro 4.56 e Figura 4.35 a 
Figura 4.41, modelo da ficha na Figura 4.42. 

Quadro 4.56 - Localização dos pontos amostrais utilizados para a avaliação visual da 
integridade ambiental. 

Ponto de Avaliação Coordenadas Geográficas 

P-01 22J 459164 7243815 

P-02 22J 459766 7243534 

P-03 22J 459881 7243541 

P-04 22J 460753 7242702 

P-05 22J 461208 7242131 

P-06 22J 461333 7241552 

P-07 22J 460482 7241761 
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Figura 4.34 - Disposição dos pontos amostrais (peixes). 
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Figura 4.35 - Ponto de amostragem P-01. 

  

 

Figura 4.36 - Ponto de amostragem P-02.  

 

 

Figura 4.37 - Ponto de amostragem P-03. 

 

 

Figura 4.38 - Ponto de amostragem P-04. 

 

 

Figura 4.39 - Ponto de amostragem P-05. 

 

 

Figura 4.40 - Ponto de amostragem P-06. 

. 
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Figura 4.41 - Ponto de amostragem P-07. 
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Figura 4.42 - Modelo da Ficha de Avaliação Ambiental. 

Foram realizadas consultas bibliográficas, as quais têm como alvo principal a revisão 
bibliográfica de outros trabalhos realizados na região e listar as espécies de ictiofauna 
com possível ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. Foram 
consultados trabalhos de Araújo et al. (2011), Baumgartner et al. (2008), Langeani et al. 
(2007), Maier et al. (2008), Souza; Klepka (2012) e Viana et al. (2013). 
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Além da consulta bibliográfica foram realizadas entrevistas (EN) com moradores 
antigos e próximos a área estudada abordando-se sobre a presença de algumas 
espécies de peixes. 

O grau de ameaça de extinção das espécies de possível ocorrência foi baseado na 
Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 445/2014 
MMA), Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Paraná (MIKICH; 
BÉRNILS, 2004) e consultas no site da IUCN - International Union for Conservation of 
Nature. 

 

Resultados e discussão 

Para as áreas de influência do empreendimento é possível a ocorrência de 166 
espécies de peixes, as quais são distribuídas em 30 famílias e oito ordens. O Quadro 
4.57 mostra a lista de peixes citadas em bibliografia e os aspectos de conservação das 
espécies. 

Quadro 4.57 - Lista das espécies de peixes. 

Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

ORDEM CYPRINIFORMES 
    

Família Cyprinidae 
    

Hypophthalmichthys molitrix carpa-prateada BB, ET Exótica - 

Hypophthalmichthys nobilis 
carpa-cabeça-

grande 
BB, ET Exótica - 

Ctenopharyngodon idella carpa-capim BB, ET Exótica - 

Cyprinus carpio carpa-comum BB, ET Exótica - 

ORDEM CHARACIFORMES 
    

Família Parodontidae 
    

Apareiodon affinis canivete-comum BB Autóctone - 

Apareiodon ibitiensis canivete BB Autóctone - 

Apareiodon piracicabae canivete BB Autóctone - 

Apareiodon sp. canivete BB NI - 

Apareiodon vladii canivete BB Autóctone VU-BR 

Parodon nasus canivete BB Autóctone - 

Família Curimatidae 
    

Cyphocharax modestus 
saguiru-curto-

vermelho 
BB, ET Autóctone - 

Cyphocharax nagelii saguiru-branco BB Autóctone - 

Steindachnerina brevipinna saguiru BB Alóctone - 

Steindachnerina insculpta saguiru-curto BB Autóctone - 

Família Prochilodontidae 
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Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

Prochilodus lineatus curimbatá BB Autóctone - 

Família Anostomidae 
    

Leporellus vittatus zebrinha BB Autóctone - 

Leporinus amblyrhynchus canivetão BB Autóctone - 

Leporinus elongatus piapara BB Autóctone - 

Leporinus friderici piava-três-pintas BB Autóctone - 

Leporinus macrocephalus piava BB Alóctone - 

Leporinus obtusidens piapara BB Autóctone LC-IUCN 

Leporinus octofasciatus ferreirinha BB Autóctone - 

Leporinus sp. piava BB NI - 

Leporinus striatus canivete-riscado BB Autóctone LC-IUCN 

Schizodon altoparanae campineiro BB Autóctone - 

Schizodon borellii piava-catinguda BB Autóctone - 

Schizodon intermedius piava-catinguda BB Autóctone - 

Schizodon nasutus taguara BB Autóctone - 

Família Crenuchidae 
    

Characidium heirmostigmata canivete BB Autóctone EN-BR 

Characidium zebra canivete BB Autóctone - 

Família Bryconidae 
 

 
  

Subfamília Bryconinae 
 

 
  

Brycon nattereri pirapitinga, matrinxã BB Autóctone 
VU-BR 

VU-PR 

Brycon orbignyanus piracanjuba BB Autóctone 
EN-BR 

EN-PR 

Subfamília Salminae 
 

BB 
  

Salminus brasiliensis dourado BB Autóctone VU-PR 

Salminus hilarii tabarana BB Autóctone NT-PR 

Família Characidae 
 

 
  

Subfamília Incertae Sedis 
 

 
  

Astyanax altiparanae 
lambari-do-rabo-

amarelo 
BB, ET Autóctone - 

Astyanax bockmanni lambari BB Autóctone - 

Astyanax eigenmanniorum lambari BB Autóctone - 

Astyanax fasciatus lambari-do-rabo- BB, ET Autóctone - 
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Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

vermelho 

Astyanax paranae lambari BB Autóctone - 

Astyanax scabripinnis lambari BB, ET Autóctone - 

Astyanax schubarti lambari BB Autóctone - 

Astyanax sp. lambari BB NI - 

Bryconamericus iheringii lambari BB Autóctone - 

Bryconamericus stramineus pequira BB Autóctone - 

Hemigrammus marginatus pequira BB Autóctone - 

Moenkhausia aff. intermedia lambari BB Autóctone - 

Oligosarcus paranensis 
peixe-cachorro-

vermelho 
BB, ET Autóctone - 

Oligosarcus pintoi peixe-cachorro BB Autóctone - 

Oligosarcus sp. saicanga BB NI - 

Piabina argentea pequira BB Autóctone - 

Piabina argentea pequira BB NI - 

Subfamília Serrasalminae 
    

Myleus tiete pacu-rosa BB Autóctone 
EN-BR 

NT-PR 

Piaractus mesopotamicus pacu BB Autóctone - 

Serrasalmus maculatus piranha, catirina BB Autóctone - 

Serrasalmus marginatus piranha, pirambeba BB Autóctone - 

Subfamília Characinae   
  

Galeocharax knerii 
peixe-cachorro-

branco 
BB Autóctone - 

Roeboides descalvadensis saicanga BB Alóctone - 

Subfamília Cheirodontinae 
    

Odontostilbe pequira lambari BB Autóctone - 

Serrapinnus notomelas lambarizinho BB Autóctone - 

Família Acestrorhynchidae 
    

Acestrorhynchus lacustris 
peixe-cachorro-

amarelo 
BB Autóctone - 

Família Cynodontidae 
    

Rhaphiodon vulpinus cachorra-facão BB Autóctone - 

Família Erythrinidae 
    

Erythrinus erythrinus traíra BB Alóctone - 
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Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

Hoplias intermedius trairão BB Autóctone - 

Hoplias lacerdae trairão BB Alóctone - 

Hoplias malabaricus traíra BB, ET Autóctone - 

ORDEM SILURIFORMES 
 

 
  

Família Cetopsidae 
 

 
  

Cetopsis gobioides bagrinho BB Autóctone - 

Família Aspredinidae 
    

Bunocephalus larai peixe-gato-banjo BB Autóctone - 

Família Trichomycteridae 
    

Paravandellia oxyptera candirú BB Autóctone - 

Trichomycterus diabolus bagrinho, candirú BB Autóctone - 

Trichomycterus sp. 1 bagrinho, candirú BB NI - 

Trichomycterus sp. 2 bagrinho, candirú BB NI - 

Família Callichthyidae   
  

Callichthys callichthys caborja, cascudo BB Autóctone - 

Corydoras aeneus caborja, cascudo BB Autóctone - 

Corydoras ehrhardti caborja, cascudo BB Autóctone LC-IUCN 

Corydoras paleatus caborja, cascudo BB Autóctone - 

Hoplosternum littorale caborja, cascudo BB Autóctone - 

Família Clariidae 
    

Clarias gariepinus bagre-africano BB, ET Exótica - 

Família Loricariidae 
    

Subfamília 
Hypoptopomatinae  

   

Hisonotus sp. cascudinho BB NI - 

Subfamília Loricariinae 
 

BB 
  

Loricaria prolixa cascudo-chinelão BB Autóctone - 

Loricaria sp. cascudo-chinelinho BB NI - 

Loricariichthys platymetopon cascudo-voador BB Alóctone - 

Loricariichthys rostratus cascudo-voador BB Alóctone - 

Rineloricaria latirostris viola BB, ET Autóctone - 

Rineloricaria pentamaculata viola BB Autóctone - 

Rineloricaria sp. 1 viola BB NI - 

Rineloricaria sp. 2 viola BB NI - 
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Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

Subfamília Hypostominae   
  

Ancistrus sp. cascudinho BB, ET NI - 

Hypostomus albopunctatus cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus ancistroides cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus cochliodon cascudo BB Alóctone - 

Hypostomus hermanni cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus iheringii cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus margaritifer cascudo-pinta-clara BB Autóctone - 

Hypostomus nigromaculatus cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus paulinus cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus regani cascudo-chita BB Autóctone - 

Hypostomus sp. 1 cascudo BB NI - 

Hypostomus sp. 2 cascudo BB NI - 

Hypostomus strigaticeps cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus ternetzi cascudo BB Alóctone - 

Hypostomus topavae cascudo BB Autóctone - 

Hypostomus variostictus acari, cascudo BB Autóctone - 

Megalancistrus parananus cascudo-abacaxi BB Autóctone - 

Rhinelepis aspera 
cascudo-preto, 
cascudo-pelé 

BB Autóctone VU-PR 

Família 
Pseudopimelodidae 

   
 

Pseudopimelodus mangurus 
bagre-sapo, jaú-

sapo 
BB Autóctone VU-PR 

Família Heptapteridae    
 

Cetopsorhamdia iheringi bagrinho BB Autóctone - 

Imparfinis borodini bagrinho BB Autóctone - 

Imparfinis mirini bagrinho BB Autóctone - 

Imparfinis schubarti bagrinho BB Autóctone - 

Phenacorhamdia tenebrosa 
bagrinho, lobó, 

mandizinho 
BB Autóctone - 

Pimelodella avanhandavae mandi-chorão BB Autóctone - 

Pimelodella gracilis mandi-chorão BB Autóctone - 

Pimelodella taenioptera mandi-chorão BB Alóctone - 

Pimelodella sp. mandi BB NI - 
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Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

Rhamdia quelen jundiá BB, ET Autóctone - 

Família Pimelodidae 
    

Hemisorubim platyrhynchos jurupoca BB Autóctone - 

Hypophthalmus edentatus mapará BB Alóctone - 

Iheringichthys labrosus mandi-boca BB Autóctone - 

Megalonema platanum 
mandi-branco, 
mandi-prata 

BB Alóctone - 

Pimelodus heraldoi mandi BB Autóctone - 

Pimelodus maculatus 
mandi-guaçu, 

mandiuva 
BB, ET Autóctone - 

Pimelodus microstoma mandi BB Autóctone - 

Pimelodus ornatus mandi-cabeçudo BB Alóctone - 

Pimelodus paranaensis mandi BB Autóctone - 

Pinirampus pirinampu barbado BB Autóctone - 

Pseudoplatystoma 
corruscans 

pintado, surubim BB Autóctone NT-PR 

Pseudopimelodus schultzi jaú BB Autóctone SO-BR 

Sorubim lima jurupecê BB Alóctone - 

Steindachneridion scriptum surubim BB Autóctone 
EN-BR 

VU-PR 

Família Doradidae   
  

Pterodoras granulosus 
armal, abotoado, 

mandi-capeta 
BB Alóctone - 

Trachydoras paraguayensis 
armal, armalzinho-

branco 
BB Alóctone - 

Família Auchenipteridae 
    

Ageneiosus inermis 
mandubé, palmito, 

fidalgo 
BB Alóctone - 

Ageneiosus ucayalensis mandubé BB Autóctone - 

Auchenipterus osteomystax 
bagrezinho, 

manduvi, 
surumanha 

BB Autóctone - 

Glanidium cesarpintoi bocudo BB Autóctone - 

Tatia neivai bagrinho BB Autóctone - 

Trachelyopterus galeatus bobo, cangati BB Autóctone 
 

ORDEM 
GYMNOTIFORMES  

 
  



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

196 

Nome Cientifico Nome Popular 
Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

Família Gymnotidae 
 

 
  

Gymnotus carapo tuvira BB, ET Autóctone - 

Gymnotus inaequilabiatus tuvira BB Alóctone - 

Gymnotus pantanal tuvira BB Autóctone - 

Gymnotus paraguensis tuvira BB Alóctone - 

Gymnotus sylvius tuvira BB Autóctone - 

Família Sternopygidae 
    

Eigenmannia trilineata tuvira-amarela BB Autóctone - 

Eigenmannia virescens tuvira-riscada BB Autóctone - 

Sternopygus macrurus tuvira BB Autóctone - 

Família Apteronotidae 
    

Apteronotus albifrons tuvira, ituí BB Alóctone - 

Apteronotus caudimaculosus ituí-cavalo BB Alóctone - 

Apteronotus ellisi ituí BB Alóctone - 

Sternarchorhynchus britskii ituí BB Autóctone EN-BR 

ORDEM 
CYPRINODONTIFORMES  

 
  

Família Poeciliidae 
 

 
  

Phalloceros caudimaculatus barrigudinho, guarú BB, ET Autóctone - 

Phalloceros harpagos barrigudinho, guarú BB Autóctone - 

Poecilia reticulata barrigudinho, lebiste BB, ET Alóctone - 

Poecilia vivipara barrigudinho, lebiste BB Alóctone - 

Xiphophorus hellerii espada BB Alóctone - 

ORDEM 
SYNBRANCHIFORMES  

 
  

Família Synbranchidae 
 

 
  

Synbranchus marmoratus mussum BB Autóctone - 

ORDEM PERCIFORMES 
 

 
  

Família Scianidae 
 

 
  

Plagioscion squamosissimus corvina BB Alóctone - 

Família Cichlidae 
    

Cichlasoma paranaense acará, cará BB Autóctone - 

Crenicichla britskii 
patrona, bocarra, 

joaninha 
BB Autóctone - 

Crenicichla haroldoi joaninha BB Autóctone - 
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Método 

de 
Registro 

Origem 
Aspectos de 
Conservação 

Crenicichla jaguarensis joaninha BB Autóctone - 

Crenicichla jupiaiensis joaninha BB, ET Autóctone EN-BR 

Crenicichla niederleinii 
patrona, bocarra, 

joaninha 
BB Alóctone - 

Geophagus brasiliensis acará BB, ET Autóctone - 

Oreochromis niloticus tilápia-do-nilo BB, ET Exótica - 

Tilapia rendalli tilápia BB, ET Exótica - 

ORDEM 
PLEURONECTIFORMES  

 
  

Família Achiridae 
 

 
  

Catathyridium jenynsii linguado BB Alóctone 
 Legenda: Método de Registro: Levantamento Bibliográfico (BB) e Entrevista (ET). Origem: espécie 

oriunda do Alto Paraná (Autóctone), espécie oriunda de outras bacias da região Neotropical (Alóctone), 
espécie proveniente de outros continentes (Exótica) e espécies não identificadas (NI). Aspectos de 
Conservação: Ameaçadas conforme as categorias: Em Perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase 
ameaçada (NT), Pouco preocupante (LC) e Sobreexploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (SO) 
de acordo com a lista do Paraná (PR), Brasil (BR) e União Internacional para Conservação da Natureza 
(IUCN). 

As consultas tiveram como alvo principal a revisão bibliográfica de outros trabalhos 
realizados na região e listar as espécies de peixes com possível ocorrência nas áreas 
de influência do empreendimento. 

As maiores riquezas foram registradas para Siluriformes e Characiformes com 43% e 
37% da fauna levantada, respectivamente (Gráfico 4.69). Segundo Agostinho et al. 
(2005) o maior número de caraciformes e siluriformes apresentado é um padrão geral 
para todas as bacias sul-americanas, onde estas ordens possuem um evidente 
predomínio. Britski (1992) afirma que os Otophysi (Characiformes, Gymnotiformes e 
Siluriformes) são os responsáveis por mais de 90% das espécies ocorrentes na bacia 
do Alto Rio Paraná, valores aproximados do levantamento realizado onde juntas estas 
ordens representam, aproximadamente 87% das espécies de possível ocorrência da 
bacia do Ivaí. 
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Gráfico 4.69- Número de espécies com possível ocorrência por Ordem 

Quanto à origem da ictiofauna, 116 espécies (70%) são autóctones, 28 (17%) são 
alóctones, sete (4%) são exóticas e 15 (9%) não foram identificadas. Dentre as 
espécies alóctones e exóticas, Langeani et al. (2007) cita que algumas passaram a 
ocorrer no Alto Paraná depois da construção da barragem de Itaipu, outras por serem 
utilizadas na piscicultura e para pesca esportiva ou como isca nesse mesmo tipo de 
pesca, algumas são espécies de aquários e outras tem causa de ocorrência 
desconhecida. 

Dentre as espécies de peixes com possível ocorrência oito são citadas na Lista das 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 445/2014, MMA), 
sendo seis espécies enquadradas na categoria “Em Perigo”, duas como “Vulnerável” e 
uma na categoria “Sobreexploradas ou Ameaçadas de Sobre-exploração”. 

Para a Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Paraná (MIKICH; 
BÉRNILS, 2004) são citadas nove espécies, sendo uma na categoria “Em Perigo”, 
cinco como “Vulnerável” e três como “Quase ameaçadas”. Já nas consultas ao site da 
IUCN - International Union for Conservation of Nature - as três espécies citadas são 
enquadradas como “Pouco Preocupante”. 

Segue abaixo uma breve descrição da espécie Brycon orbignyanus, listada como 
ameaçada na categoria “Em Perigo”, tanto a nível nacional como para o Paraná e a 
espécie Steindachneridion scriptum, listada como ameaçada na categoria “Em Perigo” 
a nível nacional e “Vulnerável” para o Paraná: 

 Brycon orbignyanus: é geralmente encontrada em rios de tamanhos médio a 
grande e em canais e lagoas associadas aos vales dos grandes rios 
(AGOSTINHO et al., 2004). É principalmente frugívora ou onívora, com 
preferência na ingestão de frutas e sementes (ZANIBONI FILHO; SCHULZ, 
2003). A piracanjuba encontra-se ameaçada por uma combinação de quatro 
fatores: destruição das florestas ciliares, represamentos, poluição e introdução 
de espécies. Os dois primeiros fatores têm um impacto particularmente relevante 
sobre a espécie em razão do caráter essencialmente alóctone dos itens que 
compõem sua dieta e os requisitos de sua estratégia reprodutiva, que envolve 
amplas migrações e regime de cheias pronunciado. A construção de 
reservatórios hidrelétricos não só estabelece uma barreira à migração 
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reprodutiva da espécie, mas, mais importante, altera o regime de cheias a 
jusante e reduz a disponibilidade de habitats adequados, pelo alagamento 
permanente de trechos da bacia. A piracanjuba é uma espécie altamente 
dependente dos pulsos naturais de cheias e, como se tornou muito notório no 
alto Paraná, não se adapta aos rios com vazão regulada (AGOSTINHO et al., 
2008a). 

 Steindachneridion scriptum: é um bagre de grande porte, atingindo 90 cm e 
7,0 kg (ZANIBONI FILHO et al., 2004). Espécie reofílica, sendo encontrada em 
locais profundos que sucedem corredeiras em rios de médio a grande porte. 
Apresenta hábito noturno e aparentemente realiza movimentos migratórios 
moderados para a reprodução (ZANIBONI FILHO; SCHULZ, 2003). Por ser uma 
espécie que ocorre em regiões de corredeira, é sensível à destruição do hábitat 
por represamentos. Como aparentemente a espécie possui distribuição 
naturalmente local, restrita a esse tipo de hábitat, a preservação de trechos 
lóticos não encachoeirados não é suficiente para garantir sua conservação. A 
pesca com redes de espera e despejos de indústrias de papel e celulose são 
ameaças adicionais a esta espécie (AGOSTINHO et al., 2008b). 

Da mesma forma que para outros peixes listados como ameaçados para área de 
ocorrência, os represamentos constituem a principal ameaça à existência dessas 
espécies. Muito mais que constituírem um obstáculo à migração rio acima na estação 
reprodutiva, as barragens modificam profundamente o regime dos rios aos quais os 
peixes reofílicos estão adaptados. A transformação de trechos encachoeirados de rios 
em reservatórios provavelmente tem um efeito altamente pernicioso à espécie, que 
necessita de locais com fundo rochoso e correnteza rápida. 

As alterações decorrentes do estabelecimento de hidrelétricas de grande porte em 
pontos estratégicos da distribuição das espécies reofílicas é uma questão considerável 
para colocar suas populações em risco. O que se dá especialmente em função dos 
impactos inerentes a esses empreendimentos, como por exemplo, impedem ou 
dificultam a movimentação de populações de peixes, provocam mudanças drásticas na 
dinâmica fluvial dos sistemas, modificam o transporte de nutrientes na coluna de água, 
aumentam o depósito de sedimentos entre outros fatores prejudiciais a essas espécies 
(CAMPOS-DA-PAZ; PAVANELLI, 2008). 

Em entrevistas realizadas com moradores antigos com relação a espécies presentes 
no local, foram citadas 22 espécies, sendo que destas sete são consideradas espécies 
exóticas para região. A introdução de espécies provoca consequências bastante 
danosas à fauna nativa e ao ecossistema de modo geral, sendo mais graves quando se 
tratam de espécies predadoras, as quais estão associadas a grandes alterações nas 
comunidades originais (SANTOS et al., 1994). 

As introduções deliberadas ou atividades de “peixamento” na bacia do rio Paraná, por 
exemplo, já foram responsáveis pela introdução de mais de 20 espécies de peixes 
(AGOSTINHO et al., 1997), causando prejuízos econômicos à pesca regional e à 
biodiversidade da bacia, sendo que as perspectivas são de agravamento do quadro 
(AGOSTINHO et al., 2007). Merece destaque a introdução de espécies a partir de 
escapes de tanques do tipo pesque-pague. Esse tipo de atividade tem se demonstrado 
em franca ascensão em diversas regiões do país. Fernandes et al. (2003) alertam para 
a ocorrência de Oreochromis niloticus em riachos da região de Maringá (Paraná) e a 
relacionam com o aumento do número de empreendimentos daquele tipo. 
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Miranda et al. (2010) destacam que dentre os principais fatores relacionados introdução 
de espécies exóticas de peixes, sobretudo em riachos, estão a extinção de espécies 
nativas, hibridização, transmissão de doenças e parasitas e desestabilização de 
cadeias tróficas, o que contribui de maneira significativa para a intensificação do 
impacto que a atividade humana causa nos ecossistemas. 

 

Avaliação Ambiental da Integridade Ambiental 

Com relação à pontuação da Ficha de Campo para Avaliação Ambiental Visual de Buss 
et al. (2007), esta não demonstrou variação entre os pontos amostrados, sendo que 
todos os pontos apresentaram condição ambiental ótima (Quadro 4.58). 

Quadro 4.58 - Resultados da avaliação visual da integridade ambiental por ponto de avaliação. 

Pontos de 
Avaliação 

Pontuação Resultado 

P-01 16,6 ÓTIMA 

P-02 15,6 ÓTIMA 

P-03 17,4 ÓTIMA 

P-04 16,3 ÓTIMA 

P-05 16,3 ÓTIMA 

P-06 17,2 ÓTIMA 

P-07 15,8 ÓTIMA 

Os córregos avaliados apresentam, em geral, características como mata ciliar 
preservada, corredeiras rápidas com áreas fundas e rasas, com alguma diversidade 
hábitats, com a presença de cascalhos, seixos e pedras grandes nos rios (Figura 4.44). 

 

Figura 4.43 - Mata ciliar preservada e corredeiras rápidas no ponto de 
amostragem P-03 
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Embora os pontos amostrados apresentem condição ambiental ótima de integridade, 
esta não avalia os parâmetros físicos, químicos e biológicos dos córregos avaliados. A 
região do Baixo Ivaí, em usos rurais, apresenta-se como um núcleo com alto volume de 
agrotóxicos comercializados, além disso, há um grande potencial de contaminação por 
run-off agrícola e uma alta vulnerabilidade à contaminação do aquífero Caiuá. Na sua 
porção urbana, o revés está na concentração de indústrias com alto potencial 
contaminante e uma baixa infraestrutura de esgotos (SEMA, 2010). 

Os pontos amostrados encontram-se bem conservados com mata ciliar presente, 
porém, há trechos do rio onde esta é ausente e seu ambiente é antropizado. No ponto 
amostral P-05, por exemplo, pode-se observar o plantio de Pinus sp. as margens do rio 
(Figura 4.44), fator que prejudica a integridade do rio embora não afete tanto quanto 
ausência da mata ciliar e a presença de pastagem ou agricultura nas margens. 

 

Figura 4.44 - Plantio de Pinus sp. na margem do ponto de amostragem P-05. 

Quanto a um fator que afeta diretamente ao meio biótico é a construção da própria 
barragem (Figura 4.45), onde Segundo Carvalho; Silva (1999), os principais impactos 
negativos dos barramentos sobre as comunidades de peixes são as alterações na sua 
composição e estrutura. A ictiofauna dos rios das regiões tropicais e subtropicais tem 
sido discutida, por diversos pesquisadores, em relação às possíveis alterações na 
composição, interrupção dos ciclos migratórios alimentares e reprodutivos, redução da 
biodiversidade de espécies nativas e na atividade pesqueira (PETRERE JR. 1996).  
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Figura 4.45 - Barramento da PCH Boa Vista. 

A extinção de espécies, sobretudo as reofílicas (migradoras) é apontada na literatura, 
como um dos principais efeitos do impacto dos represamentos para produção 
hidrelétrica, podendo ser extintos à montante das barragens por não realizarem a 
piracema (MIRANDA, 2012). Além disso, outros fatores como oferta de alimento, 
qualidade da água e isolamento de populações podem comprometer a diversidade e 
abundância das espécies. 

De maneira geral a instalação de barragens e a formação artificial de um reservatório 
geram modificações na ictiofauna, tanto na composição quanto na estrutura da 
taxocenose. A construção de barragens ocasiona mudanças no ambiente aquático, no 
ciclo de nutrientes e consequentemente na produção primária e disponibilidade de 
alimentos para peixes (principalmente larvas e alevinos). Frequentemente as barragens 
constituem barreiras físicas à passagem de peixes do trecho à jusante para montante 
(PARANÁ, 2009). 

 

Considerações finais 

Os resultados apontaram 166 espécies de peixes de possível ocorrência na área de 
estudo, destas 22 foram citadas por moradores locais como presentes nos córregos, 
sendo que sete são consideradas exóticas. Este número de espécies de possível 
ocorrência pode ser ainda maior devido à falta de estudos referente à ictiofauna do 
local e a necessidade da amostragem nesta região que apresenta córregos rasos e 
cabeceiras de rios, onde habitam diversas espécies de pequeno porte, de distribuição 
geográfica restrita (ESPINOSA; LLORENTE, 1993). O endemismo da fauna de peixes 
na Mata Atlântica é citado por diversos autores, entretanto, determinar a diversidade, 
endemismo e os padrões de distribuição com base em critérios objetivos, é uma tarefa 
comprometida pela falta de informações básicas para a área do empreendimento. 
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Dentre as espécies de peixes com possível ocorrência sete são citadas na Lista das 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 445/2014 do Ministério 
do Meio Ambiente), sendo seis espécies enquadradas na categoria “Em Perigo”, três 
como Vulnerável e uma na categoria “Sobreexploradas ou Ameaçadas de Sobre-
exploração”. Para a Lista das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Paraná 
(MIKICH et al., 2004) são citadas nove espécies, sendo uma na categoria “Em Perigo”, 
cinco como “Vulnerável” e três como “Quase ameaçadas”. Já nas consultas ao site da 
IUCN - International Union for Conservation of Nature - as três espécies citadas são 
enquadradas como “Pouco Preocupante”. 

Nas fichas de avaliação visual da integridade ambiental dos córregos foram 
encontrados similaridade na maioria dos ambientes amostrados, sendo que todos os 
córregos são considerados “Ótimos”. Apesar destes ambientes amostrados 
apresentarem matas conservadas e diversidade de hábitats para ictiofauna, a 
construção da barragem PCH Boa Vista poderá impedir a piracema por parte dos 
indivíduos a montante, podendo ocasionar o declínio acentuado das espécies reofílicas 
(migradoras) por não realizarem a piracema. Um exemplo são as espécies apontadas 
como ameaçadas de extinção para a área de ocorrência as quais têm como principal 
fator de ameaça a sua população, a criação de hidrelétricas. 

Enquanto certas espécies são prejudicadas, notadamente as raras e ameaçadas, 
outras oportunistas são eventualmente beneficiadas, provocando, consequentemente, 
um deslocamento tendencioso no equilíbrio do ecossistema como um todo. Para a 
ictiofauna, a alteração e perda dos habitats aquáticos pode ter efeito sinérgico com a 
descaracterização ou supressão da vegetação ciliar, causando impacto direto sobre as 
populações animais aquáticos que dependem dessa fonte de alimento e abrigo. A 
ictiofauna é a porção mais visível dessas comunidades e pode ser considerada como 
um bom bioindicador da qualidade geral do ambiente aquático (ARAÚJO, 1998). 

Há necessidade de acesso rápido a informações bióticas em ecossistemas que se 
encontram sob alto grau de ameaça (MYERS et al., 2000). O conhecimento sobre a 
ictiofauna de uma área é o primeiro passo para elaboração de programas de 
monitoramento, conservação das espécies e controle da poluição. Mazzoni et al. (2000) 
alertam para a necessidade de estudos mais acurados sobre a ocorrência e a biologia 
das diferentes espécies de peixes que compõem a ictiofauna de riachos de Mata 
Atlântica, em virtude da pouca quantidade de informações acerca das populações 
naturais. Conforme recomendação de Menezes et al. (1990), esses riachos devem 
receber esforços de coleta, pois concentram grande número de espécies endêmicas e 
sofrem, por força de atividades antrópicas, influência de alterações na floresta que, 
consequentemente, se refletem na biodiversidade, tendo como consequência direta a 
redução da abundância e diversidade das espécies de peixes. 

Sendo esta a situação dos riachos no local do empreendimento. Pode-se assim tomar 
medidas como a necessidade de um grande esforço de amostragem. Esta amostragem 
significa não apenas uma coleta sistemática na região, como também um esforço de 
identificação e descrição das espécies encontradas. 

A identificação da comunidade de peixes irá ajudar a estabelecer elementos para 
definição de áreas de conservação, subsidiando as ações para mitigar os efeitos 
negativos que a construção da rodovia pode vir a provocar no ambiente onde será 
implantado. Bem como, conhecer a distribuição geográfica da ictiofauna, baseada em 
coletas nos cursos d’água pertencentes à área de influência do empreendimento. 
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Cabe ressaltar que não será ampliado os impactos sobre a ictiofauna, principalmente 
referente a construção duma barragem, o qual reflete o maior impacto aos mesmo, 
criando um obstáculo e consequentemente alterando o habitat natural. Todas as 
estruturas necessárias já estão implantadas, sendo assim mantendo as mesmas 
características atuais depois do projeto de repotencialização. 

Herpetofauna 

Atualmente 10.272 espécies de répteis são conhecidas mundialmente (UETZ, 2015), 
sendo que 808 espécies são encontradas no Brasil (COSTA; BÉRNILS, 2014). Os 
anfíbios apresentam 7.520 espécies conhecidas atualmente no mundo (FROST, 2016), 
com 1.026 espécies registradas no Brasil (SEGALLA et al., 2014). Diante destes 
números, o Brasil ocupa a segunda colocação na relação de países com maior riqueza 
de espécies de répteis e a primeira para os anfíbios (MACHADO, 2008; SBH, 2014). 
Para o bioma Mata Atlântica são conhecidas aproximadamente 540 espécies de 
anfíbios, sendo 472 endêmicas (HADDAD et al, 2013). Cerca de 200 espécies de 
répteis são conhecidas para a Mata Atlântica, sendo que são consideradas 110 
endêmicas deste bioma (PONTES; ROCHA, 2008). 

No estado do Paraná, se conhecem aproximadamente 160 espécies de répteis e 120 
espécies de anfíbios (MIKICH et al, 2004). Grande parte dos estudos realizados no 
estado é proveniente de proximidades ou áreas de entorno do rio Tibagi, o qual possui 
uma grande área dentro do estado. Existem ainda pesquisas limitadas a Floresta 
Ombrófila Mista, e algumas formações vizinhas (BERNARDE; MACHADO, 2002), como 
a Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa e Cerrado. 

Os répteis possuem extrema importância no equilíbrio de outras populações de 
vertebrados e invertebrados. Serpentes ocupam um papel de elevada importância 
ecológica, por serem muitas vezes predadores de topo de cadeia ecológica (PONTES; 
ROCHA, 2008). Os lagartos compreendem um dos grupos mais ricos e diversificados 
dentro do grupo dos répteis, contudo, ainda assim pouco se conhece sobre a ecologia, 
importância e status desta diversidade (SILVA; ARAÚJO, 2008). Os anfíbios por sua 
vez, possuem uma grande dependência dos ambientes aquáticos e úmidos para 
sobrevivência e reprodução. São componentes fundamentais das diversas redes 
tróficas dos ecossistemas, sendo predados por uma variedade de organismos 
(serpentes, lagartos, aves, invertebrados, etc.), além de serem considerados um dos 
principais bioindicadores dentre os grupos dos vertebrados (HADDAD et al, 2013). 

Atualmente, a principal ameaça à herpetofauna é a perda e fragmentação de habitats 
naturais. As diferenças encontradas na composição das espécies nos diversos 
fragmentos devem-se, principalmente, às características relacionadas à estrutura da 
vegetação, disponibilidade de microhabitats e à diversidade de ambientes encontrados 
em cada fragmento (SILVANO et al, 2003). As serpentes, além da redução de hábitat, 
sofrem com a perseguição por humanos, por conta de mitos e acidentes (PONTES; 
ROCHA, 2008). Para os anfíbios, o desmatamento que gera a fragmentação de 
florestas, causa também uma redução de abrigos, redução de ambientes reprodutivos 
(riachos, alagados e etc.) e insolação intensa (HADDAD et al, 2013). 

 

Material e métodos - Anfíbios 

Para a amostragem das espécies de anfíbios foram percorridos ambientes ao longo 
das áreas de influência do empreendimento. Foram aplicadas as metodologias nos 
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períodos diurno e noturno, buscando o registro de animais em atividades como 
reprodução, deslocamento, descanso, alimentação, etc. 

Foram escolhidas áreas com as seguintes características: locais com poças, lagoas 
(Figura 4.46) e riachos aliados a matas de melhor grau de conservação (Figura 4.47), 
visto à preferência do grupo por ambientes com tais características. 

 

Figura 4.46 - Lagoa encontrada nas áreas 
do empreendimento. 

 

 

Figura 4.47 - Riacho em meio à mata 
encontrado nas áreas do empreendimento. 

 

Sendo assim, para este grupo foram utilizados os seguintes métodos de amostragem: 

 Busca Ativa: metodologia onde são amostrados os indivíduos encontrados 
durante atividades de procura (Figura 4.48), sendo percorridos transectos em 
vários ambientes, onde os animais são visualizados (Registro Visual – RV) e/ou 
identificados através de suas vocalizações (Registro Auditivo – RA). As 
atividades de busca ativa compreenderam aproximadamente oito horas diárias, 
somando cerca de 40 horas na campanha (Quadro 4.59); 

Quadro 4.59 - Esforço amostral de Busca Ativa de anfíbios. 

Dias de Campanha 
Esforço Amostral 

(horas) 

1 08 

2 08 

3 08 

4 08 

5 08 

Total 40 
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Figura 4.48- Profissional realizando Busca Ativa (noturna) de anfíbios. 

 Vestígios (VE): para esta técnica de amostragem são analisados sinais que 
possam ter sido deixados por espécies de anfíbios. Para este grupo, os vestígios 
são compostos predominantemente pelos caracteres reprodutivos, tais como 
desovas e girinos (Figura 4.49); 

 

Figura 4.49 - Girinos (Vestígios) registrados em poça permanente. 

 Animais Mortos (AM): esta metodologia consiste no registro de animais 
encontrados mortos (Figura 4.50), ou parte de animais. Dentro do possível, de 
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acordo com o material encontrado e/ou estágio de decomposição, estes animais 
são identificados em nível de espécie; 

 

Figura 4.50 - Indivíduo da espécie Leptodactylus latrans (rã-manteiga) encontrado morto. 

 Encontro por Terceiros (ET) e Entrevistas (EN): todos os registros, obtidos 
por terceiros (trabalhadores, moradores, instituições de ensino, etc.) os quais 
possuem origem exata de coleta, são dentro do possível identificados em nível 
de espécie. 
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Figura 4.51 - Disposição das áreas amostradas (anfíbios). 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

209 

A identificação das espécies registradas foi realizada através de literatura científica 
especializada, tais como artigos de descrição e revisão taxonômica, guias de campo e 
guias sonoros. É importante salientar que nenhum indivíduo foi capturado e/ou coletado 
durante os trabalhos em campo. 

As Consultas Bibliográficas (BB) têm como alvo principal a revisão bibliográfica de 
outros trabalhos realizados na região e listar as espécies de anfíbios com possível 
ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. Foram utilizados trabalhos tais 
como: Morato (2005), Afonso e Delariva (2012), Conte e Rossa-Feres (2006), IAP 
(2002), ICMBio (2012), dentre outros. 

As espécies ameaçadas de extinção e/ou endêmicas eventualmente encontradas nos 
monitoramentos serão destacadas. O grau de ameaça de extinção é baseado na Lista 
das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 444/2014 do 
Ministério do Meio Ambiente), Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 
Paraná (MIKICH et al, 2004) e União Internacional de Conservação da Natureza – 
IUCN (IUCN, 2016).  

 

Resultados e discussão - Anfíbios 

De acordo com a bibliografia consultada, para as áreas de influência do 
empreendimento, foram citadas com possível ocorrência 58 espécies de anfíbios 
anuros.  

O Quadro 4.60 mostra a lista de espécies de anfíbios com possível ocorrência para as 
áreas em estudo, as espécies registradas, e os aspectos de conservação. 

Quadro 4.60 - Lista das espécies de anfíbios. 

Táxon/ Nome Científico Nome Popular 
Método de 
Registro 

Aspectos de 
Conservação 

ORDEM ANURA    

Família Brachycepalidae     

Ischnocnema guentheri rãzinha-da-mata BB 
LC – IUCN 

EN – MA 

Família Bufonidae    

Melanophryniscus sp. (gr. 
tumifrons) 

sapinho-de-barriga-
vermelha 

BB LC – IUCN 

Melanophryniscus 
vilavelhensis 

sapinho-de-barriga-
colorida 

BB 
EN – MA 
EN – PR 

Rhinella abei sapo-cururuzinho BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Rhinella crucifer sapo BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Rhinella icterica sapo-cururu BB, RV, RA 
LC – IUCN 
EN – MA 

Família Centrolenidae    

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro BB 
DD – PR 
LC – IUCN 
EN – MA 

Família Craugastoridae    

Haddadus binotatus rãzinha-da-mata BB 
LC – IUCN 
EN – MA 
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Táxon/ Nome Científico Nome Popular 
Método de 
Registro 

Aspectos de 
Conservação 

Família Cycloramphidae    

Cycloramphus bolitoglossus rãzinha BB 
DD – PR 
DD – IUCN 
EN – MA 

Família Odontophrynidae    

Odontophrynus americanus sapo-boi BB LC – IUCN 

Proceratophrys brauni sapo-de-chifres BB EN – MA 

Proceratophrys avelinoi 
sapinho-de-barriga-
vermelha 

BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Família Hylidae    

Aplastodiscus albosignatus perereca BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Aplastodiscus perviridis 
perereca-do-olho-
vermelho 

BB, RV, RA LC – IUCN 

Bokermannohyla circumdata perereca BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Dendropsophus anceps perereca-do-brejo BB 
CR – PR 
LC – IUCN 
EN – MA 

Dendropsophus microps perereca-do-brejo BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Dendropsophus minutus perereca-do-brejo BB, RV, RA LC – IUCN 

Dendropsophus nanus perereca-do-brejo BB LC – IUCN 

Dendropsophus sanborni perereca-do-brejo BB LC – IUCN 

Hypsiboas albopunctatus perereca-araponga BB LC – IUCN 

Hypsiboas bischoffi perereca BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Hypsiboas caingua perereca BB LC – IUCN 

Hypsiboas faber sapo-ferreiro BB, RV 
LC – IUCN 
EN – MA 

Hypsiboas leptolineatus perereca-de-pijamas BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Hypsiboas prasinus perereca BB, RV, RA 
LC – IUCN 
EN – MA 

Hypsiboas pulchellus perereca BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Hypsiboas raniceps perereca BB LC – IUCN 

Hypsiboas semiguttatus perereca BB 
LC – IUCN 
EN-BR 
EN – MA 

Itapotihyla langsdorffii perereca-castanhola BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Phyllomedusa tetraploidea perereca-das-folhas BB, RV, RA LC – IUCN 

Scinax aromothyella 
perereca-pequena-
risonha 

BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Scinax berthae 
perereca-pequena-
risonha 

BB LC – IUCN 

Scinax catharinae perereca BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro BB, RV LC – IUCN 

Scinax granulatus perereca BB, RV, RA LC – IUCN 
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Táxon/ Nome Científico Nome Popular 
Método de 
Registro 

Aspectos de 
Conservação 

Scinax perereca perereca BB, RA 
LC – IUCN 
EN – MA 

Scinax rizibilis perereca-risadinha BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Scinax squalirostris perereca-nariguda BB LC – IUCN 

Sphaenorhynchus surdus perereca-verde BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Trachycephalus imitatrix perereca-grudenta BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Trachycephalus typhonius perereca-grudenta BB  

Família Hylodidae    

Crossodactylus sp. rãzinha-do-rio BB, RA 
NT – IUCN 
EN – MA 

Família Leptodactylidae    

Eupemphix nattereri rã BB LC – IUCN 

Leptodactylus furnarius rã BB LC – IUCN 

Leptodactylus fuscus rã-assobiadeira BB LC – IUCN 

Leptodactylus gracilis rã BB LC – IUCN 

Leptodactylus labyrinthicus rã BB LC – IUCN 

Leptodactylus latrans rã-manteiga 
BB, RV, RA, 
AM, VE 

LC – IUCN 

Leptodactylus mystacinus rã-de-bigode BB LC – IUCN 

Leptodactylus notoaktites rã-gota BB 
LC – IUCN 
EN – MA 

Leptodactylus podicipinus rã BB LC – IUCN 

Physalaemus aff. gracilis rã-chorona BB, RA LC – IUCN 

Physalaemus cuvieri   rã-cachorro BB, RA LC – IUCN 

Pseudopaludicola sp. rãzinha BB  

Família Microhylidae    

Chiasmocleis cf. leucosticta rãzinha BB 
LC – IUCN  
EN – MA 

Elachistocleis ovalis rã-duas-cores BB LC – IUCN 

Família Ranidae    

Lithobates catesbeianus * rã-touro BB LC – IUCN 

Legenda: Método de Registro: Bibliografia (BB), Registro Visual (RV), Registro Auditivo (RA), Animal 
Morto (AM), Vestígios (VE). Aspectos de Conservação: Espécie Endêmica (EN) do Bioma Mata Atlântica 
(MA), Catalogadas conforme as categorias: Dados Deficientes (DD), Menos Preocupante (LC), Quase 
Ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e Criticamente Ameaçada (CR) de acordo com a lista 
do Estado do Paraná (PR) e União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) * Espécie 
exótica. 

Durante as atividades em campo foram registradas 13 espécies de anfíbios anuros, o 
que corresponde a aproximadamente 22% da riqueza com ocorrência esperada para 
as áreas de estudo (Gráfico 4.70). 
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Gráfico 4.70- Número de espécies citadas em bibliografia e registradas em 
campo. 

Apesar da época/estação em que foram desenvolvidas as atividades em campo 
(primavera), onde muitas espécies já iniciaram suas atividades reprodutivas, foram 
registradas baixas temperaturas e baixa umidade relativa do ar durante os cinco dias. 
Estes dados foram obtidos com o auxílio de um termohigrômetro digital (Gráfico 4.71). 
Contudo, sabe-se que a região do município de Turvo, trata-se de uma das áreas mais 
frias do Estado do Paraná (HIERT, 2008). 
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Gráfico 4.71 - Temperatura* e Umidade Relativa do Ar* ao 
longo dos dias de amostragem. 

*Círculos azuis representam valores máximos e mínimos de cada 
dia, sendo os quadrados azuis as médias registradas em cada dia 
de amostragem. 

 

De acordo com o gráfico acima, podemos observar uma grande amplitude térmica, 
onde durante o dia foram registradas máximas de até 35°C (Dia 3) e durante a noite 
mínimas de até 10°C (Dia 1). Sabe-se que os anfíbios são animais extremamente 
dependentes da temperatura e umidade relativa do ar, onde frequentemente 
desenvolvem suas atividades durantes períodos quentes e úmidos. Assim, com as 
drásticas quedas de temperatura durante a noite, certamente muitas espécies de 
anfíbios foram inibidas por este fator abiótico. 

Observado o Gráfico 4.71, e comparando com o Gráfico 4.72, podemos observar um 
aumento no número de espécies quando ocorre um aumento da temperatura e 
umidade relativa do ar. Sendo assim, a curva do coletor se comportou muito 
semelhante às médias de temperatura e umidade observadas, confirmando a 
dependência dos anfíbios destes fatores abióticos. 
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Gráfico 4.72 - Curva de acúmulo de espécies de anfíbios. 

 

Mesmo mostrando uma tendência a estabilização, é importante mencionar que no 
quinto dia não foram realizadas atividades noturnas, visto que a maior parte dos 
anfíbios tem preferência pelas atividades noturnas. Salienta-se também, que para uma 
melhor avaliação da riqueza de anfíbios nas áreas do empreendimento, é de suma 
importância a realização de amostragens sazonais (principalmente primavera e verão), 
e também envolvendo metodologias de captura as quais otimizam a amostragem do 
grupo, e aumentam o esforço amostral.  

De acordo com as metodologias utilizadas em campo, para o grupo dos anfíbios a 
metodologia mais eficiente foi o Registro Auditivo (Gráfico 4.73), sendo observado na 
grande maioria das vezes no período noturno. Salienta-se que uma espécie pode ter 
sido registrada por mais de um método. 

 

Gráfico 4.73 - Número de espécies registradas de acordo com a 
metodologia utilizada. 
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Durante o diagnóstico, foram registrados anfíbios com variados hábitos e 
comportamentos de acordo com Haddad et al (2013) (Gráfico 4.74). Das 13 espécies 
registradas, com relação ao período de atividade reprodutiva, 100% possuem hábitos 
noturnos podendo raramente serem registradas vocalizando durante o dia. De acordo 
com o ambiente frequentado, 15% preferem áreas florestais (área fechada) e 38% 
áreas abertas (pastos, bordas, etc.), sendo que 46% frequentam os dois ambientes. 
Por fim, de acordo com os sítios de reprodução preferidos pelas espécies, 8% utilizam 
ambientes lóticos (riachos, rios, córregos, etc.), 69% ambientes lênticos (poças, lagoas, 
açudes, etc.) e 23% ambos os sítios. 

 

Gráfico 4.74 - Classificação do período, ambiente e sítio reprodutivo das 
espécies registradas (segundo Haddad et al, 2013). 

Analisando os dados apresentados podemos observar que todas as espécies possuem 
hábitos noturnos, fato decorrente da redução de dessecamento e morte por insolação 
(Haddad et al, 2013). Com relação ao ambiente das espécies registradas, a maior parte 
delas, não possui preferência, ocorrendo em áreas abertas e áreas florestais, sendo 
assim, são classificadas como generalistas.  Contudo, duas espécies são 
exclusivamente de áreas florestais (Figura 4.52), sendo consideradas como 
bioindicadores, e cinco espécies são exclusivamente de áreas abertas (Figura 4.53), 
sendo as principais colonizadoras de áreas antropizadas (espécies especialistas em 
relação ao ambiente). 
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Figura 4.52 - Ambiente Florestal utilizado por 
espécies de anfíbios anuros. 

 

Figura 4.53 - Ambiente Aberto utilizado por 
espécies de anfíbios anuros. 

A maior parte das espécies realizam suas atividades reprodutivas em água parada 
(ambiente lêntico). Contudo, algumas espécies se reproduzem em ambos ambientes, e 
outras são exclusivas de água corrente, como é o caso de Crossodactylus sp. (rã-das-
pedras), a qual é dependente de ambientes preservados, com pequenos riachos em 
meio a mata. Esta espécie pode ser considerada como um importante indicador de 
qualidade ambiental (bioindicador). 

Segue abaixo uma breve descrição das espécies registradas durante as atividades de 
campo: 

Aplastodiscus perviridis – perereca-do-olho-vermelho (Figura 4.54): utiliza riachos de 
fraca correnteza ou poças com água limpa para reprodução. As desovas são 
depositadas em ninhos subterrâneos. Coloração dorsal verde com manchas escuras. 
Olhos apresentam as cores branca, vermelha e azulada (KWET et al, 2010; HADDAD 
et al, 2013). 

Dendropsophus minutus – perereca-do-brejo (Figura 4.55): de pequeno porte, ocorre 
em áreas abertas de toda a América do Sul até 2.000 m de altitude. Machos vocalizam 
a noite sobre vegetação em alagados, brejos e arroios. A reprodução é prolongada, 
ocorrendo na maior parte do ano (UETANABARO et al, 2008; KWET et al, 2010; 
HADDAD et al, 2013).

 

Figura 4.54 - Indivíduo da espécie 
Aplastodiscus perviridis (perereca-do-olho-
vermelho) registrado. 

 

Figura 4.55 - Indivíduo da espécie 
Dendropsophus minutus (perereca-do-
brejo) registrado. 
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Crossodactylus sp – rãzinha-do-rio: ocorre em riachos rochosos. Espécies do gênero 
são muito dependentes de ambientes preservados (áreas florestais), onde são 
considerados indicadores de boa qualidade ambiental. Devido a espécie não ter sido 
visualizada, e a vocalização ouvida apenas uma vez, não foi possível chegar a nível de 
espécie (HADDAD et al, 2013; FROST, 2013). 

Hypsiboas faber – sapo-martelo (Figura 4.57): distribuição ampla, é encontrada no 
interior e borda de florestas. Machos e fêmeas possuem pré-polex (espinho nupcial). 
Vocalização semelhante ao som produzido pelo martelar em bigorna. Machos 
constroem ninhos semelhantes a uma pequena “bacia” próximo a água (KWET et al, 
2010; HADDAD et al, 2013). 

Hypsiboas prasinus – perereca (Figura 4.56): possui dois padrões de coloração, verde 
e marrom com manchas escuras. Mesmo indivíduo pode mudar a cor dependendo das 
condições ambientais. Vocaliza empoleirado na vegetação e lâmina d’água. Ocupa 
áreas abertas e bordas de mata (MAFFEI et al, 2011; HADDAD et al, 2013).  

Hypsiboas prasinus – perereca (Figura 4.57): possui dois padrões de coloração, verde 
e marrom com manchas escuras. Mesmo indivíduo pode mudar a cor dependendo das 
condições ambientais. Vocaliza empoleirado na vegetação e lâmina d’água. Ocupa 
áreas abertas e bordas de mata (MAFFEI et al, 2011; HADDAD et al, 2013).  

 

Figura 4.56 - Indivíduo da espécie 
Hypsiboas faber (sapo-martelo) registrado. 

 

 

Figura 4.57 - Indivíduo da espécie 
Hypsiboas prasinus (perereca) registrado. 

Leptodactylus latrans – rã-manteiga (Figura 4.58): dorso escuro com pregas 
longitudinais, e manchas arredondadas escuras (ocelos). Possui ocelo entre os olhos, 
característico da espécie. Ocorre em áreas abertas, contudo também pode ser vista na 
mata. A atividade reprodutiva possui forte influência das chuvas (KWET et al, 2010; 
HADDAD et al, 2013). 

Phyllomedusa tetraploidea – perereca-das-folhas (Figura 4.59): machos vocalizam 
empoleirados e a desova é embrulhada em folhas pendentes sobre brejos ou córregos. 
Padrão de reprodução prolongado. Coloração dorsal verde vivo, apresentando 
coloração amarelada a avermelhada nas coxas, flancos, ventre, etc. (GIASSON, 2012; 
HADDAD et al, 2013).  
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Figura 4.58 - Indivíduo da espécie 
Leptodactylus latrans (rã-manteiga) 
registrado. 

 

Figura 4.59 - Indivíduo da espécie 
Phyllomedusa tetraploidea (perereca-das-
folhas) registrado. 

Physalaemus aff. gracilis – rã-chorona: vive em áreas abertas em corpos d´água 
temporários ou permanentes.  Na época de acasalamento é comum encontrar sobre a 
lâmina d’água, os ninhos de espuma onde os ovos são depositados. Machos vocalizam 
flutuando na água, escondidos entre a vegetação (DA ROSA et al, 2002; ACHAVAL; 
OLMOS, 2003). 

Physalaemus cuvieri – rã-cachorro: coloração dorsal bastante variável, usualmente em 
tonalidades de castanho. Ocorrem em áreas abertas, sendo bastante comum, 
principalmente em locais antropizados. O canto consiste em um som semelhante ao 
latido de cachorros, dando o nome popular a espécie (KWET et al, 2010; HADDAD et 
al, 2013). 

Rhinella icterica – sapo-cururu (Figura 4.60): comum, de grande porte encontrada em 
áreas abertas ou florestadas. Possuem a pele verrugosa, glândulas paratóides bem 
desenvolvidas. Machos vocalizam no início e ao longo da noite, próximos ou no interior 
de corpos d’água. Em períodos chuvosos são mais ativos e podem vocalizar durante o 
dia (DEIQUES et al, 2007; KWET et al, 2010; HADDAD et al, 2013). 

Scinax fuscovarius – perereca-do-banheiro (Figura 4.61): coloração dorsal castanho 
escuro a amarelado, com padrão de manchas escuras em forma de V. Coloração 
interna das coxas amarelo-vivas. Ocorre em áreas abertas. Encontrada em água 
parada, onde girinos permanecem até o desenvolvimento completo (KWET et al, 2010; 
HADDAD et al, 2013). 
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Figura 4.60 - Indivíduo da espécie Rhinella 
icterica (sapo-cururu) registrado. 

 

 

Figura 4.61 - Indivíduo da espécie Scinax 
fuscovarius (perereca-do-banheiro) 
registrado. 

Scinax granulatus – perereca (Figura 4.63): pele usualmente granulosa, coloração 
amarelada. Vive em áreas abertas e florestas. Durante o período de acasalamento, 
utiliza corpos d’água parada. Os machos vocalizam na margem da água, bem 
escondidos sob gramíneas, ou sobre arbustos (KWET et al, 2010; HADDAD et al, 
2013). 

 

Figura 4.62 - Indivíduo da espécie Scinax granulatus (perereca) registrado. 

 

Scinax perereca – perereca: dorso amarelo, castanho-escuro a dourado. Possui uma 
mancha triangular escura característica entre os olhos. Existe ainda um padrão de 
manchas variável no dorso com um par de manchas escuras. Desova em água parada 
nas florestas, bordas, também em área aberta (KWET et al, 2010; HADDAD et al, 
2013). 
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Espécies de relevante interesse médico ou sanitário 

Acidentes envolvendo envenenamento por anfíbios são raros, sendo comumente 
registrados em animais domésticos como cães e gatos, e pessoas que manuseiam 
estes animais, levando posteriormente o contato das mãos com olhos e mucosa 
(Roder, 2003; Freitas; Silva, 2006).  

Espécies do gênero Rhinella (sapos) (para as áreas do empreendimento R. abei, R. 
icterica (registrada) e R. crucifer), possuem diversas glândulas com toxinas espalhadas 
pelo corpo, além das salientes glândulas paratóides, localizada atrás dos olhos, as 
quais podem acumular uma significativa quantidade de veneno (Freitas; Silva, 2006). 
Estas glândulas podem variar seu tamanho de acordo com a espécie e porte do 
indivíduo. 

Diversas espécies da família Hylidae (pererecas), também apresentam fortes toxinas 
na pele, como Aplastodiscus perviridis (registrada), Bokermanohyla circumdata, gênero 
Dendropsophus (D. anceps, D. microps, D. nanus, D. minutus (registrada) e D. 
sanborni), gênero Hypsiboas (H. albopunctatus, H. bischoffi, H. caingua, H. faber 
(registrada), H. prasinus (registrada), H. leptolineatus, H. raniceps, H. semiguttatus e H. 
pulchellus), Phyllomedusa tetraploidea (registrada), gênero Scinax (S. aromothyella, S. 
berthae, S. fuscovarius (registrada), S. perereca (registrada), S. granulatus (registrada), 
S. catharinae, S. squalirostris e S. rizibilis) e gênero Trachycephalus (T. imitatrix e T. 
typhonius) (Freitas; Silva, 2006). 

 

Indicativo de ocorrência de espécies recentemente descritas 

Não são citadas espécies recentemente descritas para a região. 

 

Espécies com nova ocorrência para a região 

A espécie Scinax granulatus (perereca) além de ocorrer na Argentina e Uruguai, possui 
ampla no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  Estudos recentes também mostram a 
ocorrência da espécie no estado do Paraná (MORESCO et al, 2009; CONTE et al, 
2010). Este registro, aumenta em 155 km do registro mais próximo do estado do 
Paraná, o qual é proveniente do município de General Carneiro (CONTE et al, 2010). 
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Figura 4.63 - Distribuição da espécie Scinax granulatus (perereca) no estado do Paraná. 

 

Espécies cinegéticas 

Para as áreas em questão, são citadas como cinegéticas, as espécies Leptodactylus 
latrans (rã-manteiga) (registrada), a qual é nativa e vítima de caça para consumo e 
Lithobates catesbeianus (rã-touro) espécie exótica, amplamente utilizada para 
consumo de sua carne (Machado; Bernarde, 2002). L. catesbeianus é uma espécie 
introduzida no Brasil. Tem interesse comercial, porém a soltura desordenada dessa 
espécie tem causado problemas para as comunidades de anfíbios, principalmente para 
espécies que competem pelo mesmo ambiente, por ser uma espécie agressiva, que se 
adapta facilmente a ambientes antropizados e de grande porte, ou seja, preda anfíbios 
menores (LEITE et al, 1993). 

 

Espécies raras 

Para a região em estudo é citada a espécie Dendropsophus anceps, a qual se conhece 
apenas uma população no Estado do Paraná, proveniente do município de Telêmaco 
Borba, localizado a aproximadamente 120 km da região em estudo (HADDAD et al, 
1995).  

 

Espécies ameaçadas de extinção 

Para a região em estudo, de acordo com a bibliografia, é catalogada com algum risco 
de extinção a seguinte espécie: 
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Dendropsophus anceps – perereca-do-brejo: citada como ocorrente para a região em 
estudo, esta espécie não foi registrada durante as atividades de campo. Situação 
conservacionista para o estado do Paraná, Criticamente Ameaçada (CR).  

Apesar de não ser ameaçada de extinção, a espécie Crossodactylus sp., registrada nos 
trabalhos de campo, de acordo com a União Internacional de Conservação da Natureza 
(IUCN) a espécie é classificada como Quase Ameaçada (NT). 

 

Espécies endêmicas 

Segundo a bibliografia utilizada, para as áreas de influência do empreendimento são 
citadas 30 espécies de anfíbios endêmicas do bioma Mata Atlântica, sendo que foram 
registradas quatro espécies endêmicas. A espécie Melanophryniscus vilavelhensis 
(sapinho-de-barriga-colorida) é ainda considerada endêmica do estado do Paraná 
(Haddad et al, 2013) (Quadro 4.61). 

Quadro 4.61- Espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica, registradas (azul) e endêmica do 
estado do Paraná (vermelho). 

Nome Científico Nome Científico 

Aplastodiscus albosignatus Trachycephalus imitatrix 

Bokermanohyla circumdata Ischnocnema guentheri 

Chiasmocleis cf. leucosticta Itapotihyla langsdorffii 

Crossodactylus sp. Leptodactylus notoaktites 

Cycloramphus bolitoglossus Melanophryniscus vilavelhensis 

Dendropsophus anceps Proceratophrys avelinoi 

Dendropsophus microps Proceratophrys brauni 

Haddadus binotatus Rhinella abei 

Hypsiboas bischoffi Rhinella crucifer 

Hypsiboas faber Rhinella icterica 

Hypsiboas leptolineatus Scinax catharinae 

Hypsiboas prasinus Scinax perereca 

Hypsiboas pulchellus Scinax rizibilis 

Hypsiboas semiguttatus Sphaenorhynchus surdus 

Scinax aromothyella Vitreorana uranoscopa 

 

Ocorrência por cada tipo de formação 

São citadas duas formações vegetacionais para as áreas de influência do 
empreendimento, a Floresta Ombrófila Mista (ou Floresta com Araucária), e os Campos 
onde recebem a denominação de “Campos de Guarapuava” (VALASKI; NUCCI, 2006). 
Atualmente muito pouco se conhece sobre a fauna de anfíbios dos “Campos de 
Guarapuava”, onde raros estudos foram realizados afim de conhecer as espécies de 
anfíbios associadas a esta fitofisionomia (CRIVERALLI et al, 2011). Já para a Floresta 
Ombrófila Mista, diversos estudos foram e veem sendo realizados, mostrando uma 
diversificada fauna de anuros para essa formação.  

 

Considerações finais - Anfíbios 

Com a realização dos trabalhos de campo, aproximadamente 22% das espécies com 
ocorrência para a região em estudo foram registradas. Estes resultados foram 
satisfatórios, em vista das baixas temperaturas registradas durante alguns dias da 
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campanha. Certamente com a realização de amostragens em épocas do ano mais 
quentes e úmidas (verão), outras espécies de anfíbios seriam registradas, mostrando 
com mais clareza a riqueza de espécies nas áreas do empreendimento.  

Dentre as espécies registradas, foram encontradas generalistas e especialistas. Dentre 
as especialistas, algumas são exclusivas de ambientes florestais (como Crossodactylus 
sp.) e outras exclusivas de áreas abertas (como Scinax fuscovarius). Já com relação as 
generalistas, podemos citar Leptodactylus latrans e Scinax perereca, as quais são 
encontradas em áreas abertas e florestais. As áreas em estudo, abrangem duas 
distintas fitofisionomias (Floresta Ombrófila Mista e Campos de Guarapuava), não 
ainda sendo conhecido ao certo as espécies exclusivas de cada ambiente. Sendo 
assim, é de suma importância o desenvolvimento de estudos que venham a distinguir a 
fauna de cada fitofisionomia, reconhecendo assim suas riquezas e endemismos. 

Para as áreas do empreendimento, diversas espécies de interesse conservacionistas 
são citadas. Dentre estas podemos citar as ameaçadas de extinção e raras 
(Dendropsophus anceps), espécies com distribuição pouco conhecidas para a região 
(Scinax granulatus - registrada) e endêmicas para a Mata Atlântica e/ou Estado do 
Paraná (Melanophryniscus vilavelhensis). Também aquelas que apresentam interesse 
médico sanitário (Rhinella icterica - registrada), cinegéticas (Leptodactylus latrans – 
registrada) e exóticas (Lithobates catesbeianus). Apesar de não terem sido registradas 
a grande maioria das espécies de interesse conservacionista (ameaçadas, raras e 
endêmicas), salienta-se que para uma ideal amostragem seria necessário um maior 
esforço amostral, como por exemplo campanhas sazonais. Contudo, o registro de 
Crossodactylus sp. mostra um importante dado, onde esta espécie pode ser 
considerada como indicadora de boa qualidade ambiental (bioindicadoras), além de ser 
catalogada como Quase Ameaçada para a IUCN. 

Visto a existência da PCH Boa Vista, onde o atual objetivo é sua ampliação de potência 
sem grandes alterações nos ambientes naturais (rios, riachos, lagos, banhados, etc.), 
salienta-se que comunidade de anfíbios local, não será seriamente atingida. Contudo, é 
de extrema importância que sejam desenvolvidos programas ambientais afim de 
diagnosticar e monitorar este grupo nas áreas de influência do empreendimento, já que 
anteriormente não foram realizados estudos semelhantes para a PCH. É 
recomendável, o desenvolvimento de campanhas sazonais, onde de melhor forma 
podem ser explorados os ambientes, e diagnosticada com maior fidedignidade a 
riqueza de anfíbios local. Também se salienta da importância do resgate de fauna 
durante a supressão de vegetação para o desenvolvimento das obras, onde o 
acompanhamento de um profissional vem reduzir a mortalidade das espécies 
silvestres. Para o grupo dos anfíbios, locais com corpos d’água devem ser 
preservados, visando maneiras de reduzir o despejo de lixo, efluentes, roçada e 
supressão de vegetação. 

Por fim, o grupo dos anfíbios, possui uma grande dependência dos ambientes 
aquáticos e úmidos para sobrevivência e reprodução. Eles são um componente 
fundamental das diversas redes tróficas dos ecossistemas, sendo predados por uma 
variedade de organismos (serpentes, lagartos, aves, invertebrados, etc.). Também 
controlam diversas populações de insetos e servem como alimento para diversos 
grupos. Para a medicina, o estudo de secreções dos anfíbios tem se mostrado 
promissor, sendo encontradas importantes propriedades químicas. Estes e diversos 
outros aspectos, mostram a importância do grupo dentro de uma comunidade, onde é 
de suma importância que se conheça a fauna local afetada pelo empreendimento, 
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assim como, sejam realizadas as medidas mitigadoras que venham a reduzir o impacto 
da obra sobre os anfíbios. 

 

Material e métodos - Répteis 

Para a amostragem das espécies de répteis foram percorridos ambientes ao longo das 
áreas de influência do empreendimento. Foram aplicadas as metodologias nos 
períodos diurno e noturno, buscando o registro de animais em atividades como 
deslocamento, descanso, alimentação, termorregulação e etc. 

Para o grupo dos répteis foram escolhidas diversas áreas, as quais possuem as 
seguintes características: abaixo de pedras, troncos, serapilheira, pastos, matas de 
melhor grau de conservação (Figura 4.64), dentre outros. 

 

Figura 4.64 - Ambiente de mata preservada encontrado. 

Sendo assim, foram utilizados os seguintes métodos de amostragem: 

 Busca Ativa: metodologia onde são amostrados os indivíduos encontrados 
durante atividades de procura (Figura 4.65), sendo percorridos transectos em 
vários ambientes, aonde os animais são visualizados (Registro Visual – RV). As 
atividades de busca ativa compreenderam aproximadamente oito horas diárias, 
somando cerca de 40 horas na campanha (Quadro 4.62); 

Quadro 4.62 - Esforço amostral de Busca Ativa de répteis. 

Dias de Campanha 
Esforço Amostral 

(horas) 

1 08 

2 08 

3 08 

4 08 

5 08 
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Total 40 

 

 

Figura 4.65- Profissional realizando Busca Ativa de répteis. 

 Vestígios (VE): para esta técnica de amostragem são analisados sinais que 
possam ter sido deixados por espécies de répteis. Estes são compostos 
predominantemente por pele, escamas, rastros (Figura 4.66) e caracteres 
reprodutivos; 
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Figura 4.66 - Vestígios (rastro) da espécie Salvator merianae (teiú). 

 Animais Mortos (AM): esta metodologia consiste no registro de animais 
encontrados mortos, ou parte de animais. Dentro do possível, de acordo com o 
material encontrado e/ou estágio de decomposição, estes animais são 
identificados em nível de espécie; 

 Encontro por Terceiros (ET) e Entrevistas (EN): todos os registros, obtidos 
por terceiros (trabalhadores, moradores, instituições, etc.) os quais possuem 
origem exata de coleta, são dentro do possível identificados em nível de 
espécie. Esta metodologia é bastante eficiente para o grupo dos répteis. 
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Figura 4.67 - Disposição das áreas amostradas (répteis).
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A identificação das espécies registradas foi realizada através de literatura científica 
especializada, tais como artigos de revisão taxonômica e guias de campo. Foi dada 
atenção às espécies peçonhentas vítimas de atividades de caça. É importante salientar 
que nenhum indivíduo foi capturado e/ou coletado durante os trabalhos em campo. 

As Consultas Bibliográficas (BB) têm como alvo principal a revisão bibliográfica de 
outros trabalhos realizados na região e listar as espécies de anfíbios com possível 
ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. Foram utilizados trabalhos tais 
como: Morato (2005), Afonso e Delariva (2012), Conte e Rossa-Feres (2006), IAP 
(2002), ICMBio (2012), dentre outros. 

As espécies ameaçadas de extinção e/ou endêmicas eventualmente encontradas nos 
monitoramentos serão destacadas. O grau de ameaça de extinção é baseado na Lista 
das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 444/2014, MMA), 
Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Paraná (MIKICH et al, 2004) 
e União Internacional de Conservação da Natureza – IUCN (IUCN, 2016).  

 

Resultados e discussão - Répteis 

De acordo com a bibliografia consultada, para as áreas de influência do 
empreendimento, foram citadas com possível ocorrência 71 espécies de répteis. 

O Quadro 4.63, mostra a lista de espécies de répteis com possível ocorrência para as 
áreas em estudo, as espécies registradas, e os aspectos de conservação. 

Quadro 4.63 - Lista das espécies de répteis. 

Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 
Registro 

Aspectos de 
Conservação 

ORDEM TESTUDINES    

Família Chelidae    

Acanthochelys spixii cágado-preto BB NT – IUCN 

Hydromedusa tectifera cágado BB  

Phrynops geoffroanus cágado BB  

Família Emydidae    

Trachemys dorbigni * cágado BB  

Trachemys scripta elegans * cágado BB LC - IUCN 

ORDEM CROCODYLIA    

Família Alligatoridae    

Caiman latirostris 
jacaré-de-papo-

amarelo 
BB LC – IUCN 

ORDEM SQUAMATA (Lagartos)    

Família Gekkonidae    

Hemidactylus mabouia * lagartixa-de-parede BB, EN  

Família Mabuyidae    

Aspronema dorsivittatum lagartixa BB  

Notomabuya frenata lagartixa BB  

Família Leiosauridae    

Anisolepis grilii lagartixa BB LC – IUCN 

Enyalius perditus lagarto-verde BB  

Urostrophus vautieri 
camaleãozinho-

marrom 
BB  

Família Tropiduridae    
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 
Registro 

Aspectos de 
Conservação 

Tropidurus torquatus lagarto-calango BB LC – IUCN 

Família Diploglossidae    

Ophiodes striatus cobra-de-vidro BB  

Família Gymnophthalmidae    

Cercosaura schreibersii lagartixa-marrom BB LC – IUCN 

Família Teiidae    

Salvator merianae teiú 
BB, EN, RV, 

VE 
LC – IUCN 

Ameiva ameiva lagarto-verde BB  

ORDEM SQUAMATA 
(Anfisbenias) 

   

Família Amphisbaenidae    

Amphisbaena mertensii cobra-cega BB  

Amphisbaena roberti cobra-cega BB  

Amphisbaena trachura cobra-cega BB  

ORDEM SQUAMATA (Serpentes)    

Família Anomalepididae    

Liotyphlops beui cobra-cega BB LC – IUCN 

Família Typhlopidae    

Typhlops brongersmianus cobra-cega BB  

Família Boidae    

Epicrates cenchria salamanta BB  

Eunectes murinus sucuri BB, EN  

Família Colubridae  BB  

Chironius bicarinatus cobra-cipó BB EN – MA 

Chironius exoletus cobra-cipó BB  

Chironius flavolineatus cobra-cipó BB EN – MA 

Chironius laevicollis cobra-cipó BB  

Mastigodryas bifossatus jararacussu-do-brejo BB  

Spilotes pullatus caninana BB, EN  

Família Dipsadidae    

Apostolepis dimidiata cobra BB  

Atractus reticulatus cobra-da-terra BB  

Boiruna maculata muçurana BB  

Clelia plumbea muçurana BB  

Dipsas indica jararaquinha BB  

Echinanthera cephalostriata cobra-d’água BB  

Echinanthera melanostigma cobra-d’água BB  

Erythrolamprus aesculapi falsa-coral BB LC - IUCN 

Erythrolamprus frenatus cobra BB  

Erythrolamprus miliaris cobra-d’água BB  

Erythrolamprus poecilogyrus cobra BB  

Erythrolamprus reginae  cobra BB IUCN 

Helicops infrataeniatus cobra-d’água BB  

Helicops modestus cobra-d’água BB  

Oxyrhopus clathratus falsa-coral BB  

Oxyrhopus guibei falsa-coral BB  

Oxyrhopus petolarius falsa-coral BB  

Oxyrhopus rhombifer falsa-coral BB  

Phalotris tricolor cobra BB LC – IUCN 

Philodryas aestiva cobra-verde BB  
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 
Registro 

Aspectos de 
Conservação 

Philodryas nattereri cobra BB  

Philodryas olfersii cobra-verde BB  

Philodryas patagoniensis papa-pinto BB  

Sibynomorphus mikanii dormideira BB  

Sibynomorphus neuwiedi dormideira BB  

Sibynomorphus ventrimaculatus dormideira BB LC – IUCN 

Thamnodynastes strigatus cobra-espada BB LC – IUCN 

Tomodon dorsatus cobra-de-boca-roxa BB  

Tropidodryas striaticeps cobra-cipó BB  

Xenodon merremii boipeva BB  

Xenodon neuwiedii falsa-jararaca BB 
LC – IUCN 
EN – MA  

Família Elapidae    

Micrurus altirostris coral BB, RV  

Micrurus corallinus coral BB EN – MA 

Micrurus frontalis coral BB  

Micrurus lemniscatus coral BB  

Família Viperidae    

Bothrops alternatus urutu BB, EN  

Bothrops jararaca jararaca BB, EN EN – MA 

Bothrops jararacussu jararacussu BB 
LC – IUCN 
EN – MA  

Bothrops moojeni caiçara BB  

Bothrops neuwiedi jararaca-pintada BB  

Crotalus durissus cascavel BB  

Legenda: Método de Registro: Bibliografia (BB), Registro Visual (RV), Animal Morto (AM), Vestígios 
(VE). Aspectos de Conservação: Espécie Endêmica (EN) do Bioma Mata Atlântica (MA), Catalogadas 
conforme as categorias: Dados Deficientes (DD), Menos Preocupante (LC), Quase Ameaçada (NT), 
Vulnerável (VU), Em Perigo (EN), e Criticamente Ameaçada (CR) de acordo com a lista do Estado do 
Paraná (PR) e União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) * Espécie exótica. 

Durante as atividades em campo foram registradas duas espécies de répteis, o que 
corresponde a aproximadamente 3% da riqueza com ocorrência esperada para a área 
de estudo (Gráfico 4.75). 
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Gráfico 4.75 - Número de espécies citadas em bibliografia e registradas 
nas atividades de campo. 

Os resultados obtidos foram bastante iniciais, visto que apenas uma pequena parcela 
da fauna de répteis foi registrada. Apesar de terem atividades ao longo do ano, os 
répteis intensificam sua movimentação nas épocas de maiores temperaturas e 
pluviosidade. Suas atividades reduzem drasticamente em épocas frias, podendo até 
hibernar. Répteis são animais difíceis de observar na natureza, fato relacionado a 
fatores como populações baixas, capacidade de se camuflar e baixa mobilidade. Sendo 
assim, diversos estudos mostram a necessidade de amostragens em longo prazo para 
uma ideal avaliação da riqueza de répteis em áreas do bioma Mata Atlântica (PONTES; 
ROCHA, 2008). É de suma importância para este grupo, um maior esforço amostral, e 
que sejam simultaneamente aplicadas metodologias de captura (Pitfall-traps) e 
realizadas amostragens sazonais, principalmente compreendendo épocas quentes e 
úmidas do ano, como primavera e verão. 

De acordo com as metodologias utilizadas em campo, para o grupo dos répteis a mais 
eficiente foi a Entrevista (Gráfico 4.76), contudo esta se trata de uma metodologia 
pouco confiável, pois nomes populares variam de região para região. O Registro Visual 
apresentou duas espécies e os Vestígios apenas uma. Salienta-se que uma espécie 
pode ser registrada por mais de um método. 
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Gráfico 4.76 - Número de espécies registradas de acordo com a 
metodologia utilizada. 

Durante o diagnóstico, dentre os répteis registrados (dados primários), pode-se citar 
alguns hábitos e comportamentos de acordo com Campbell e Lamar (2004) e Quintela 
e Loebmann (2009) (Quadro 4.64).  

Quadro 4.64 - Classificações das espécies de répteis registradas (segundo CAMPBELL; 
LAMAR, 2004; QUINTELA; LOEBMANN, 2009). 

Nome Científico Atividade Abundância Ambiente Hábitat Alimento 

Família Elapidae      

Micrurus altirostris Diurna Comum 
Áreas Florestais 
Áreas Abertas 

Fossorial Répteis 

Família Teiidae      

Salvator merianae Diurna Comum 
Áreas Florestais 
Áreas Abertas 

Terrícola 
Vertebrados, 

Invertebrados, 
Vegetais 

Observando o quadro acima, ambas as espécies registradas possuem atividades 
diurnas e são de ocorrência comum em suas áreas de distribuição, onde foram 
encontradas expostas ao sol, termorregulando durante períodos quentes do dia (Figura 
4.68). 
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Figura 4.68 - Micrurus altirostris (coral) termorregulando em acesso do 
empreendimento. 

As espécies também são bastante generalistas quanto ao uso do ambiente, onde 
frequentam tanto áreas florestais como áreas abertas e antropizadas. Diferem 
principalmente quanto aos hábitos e alimentação. Micrurus altirostris (coral) é uma 
espécie fossorial e alimenta-se de cobras-cegas, lagartos e outras serpentes. Já 
Salvator merianae (teiú) é terrícola e onívora, se alimentando de uma variedade de 
presas e até mesmo materiais vegetais. 

Contudo, segundo a bibliografia ocorrem para as áreas do empreendimento espécies 
de répteis com diversos hábitos, como aquático (Acanthochelys spixii – cágado-preto), 
fossorial (Amphisbaena roberti – cobra-cega), arborícola (Spilotes pullatus – caninana), 
dentre outros. 

Segue abaixo uma breve descrição das espécies registradas durante as atividades de 
campo: 

 Micrurus altirostris – cobra-coral (Figura 4.69 e Figura 4.70): espécie 
peçonhenta, porte mediano atinge até 1,3 m de comprimento (CAMPBELL; 
LAMAR, 2004). O comportamento defensivo consiste em erguer e enrolar a 
cauda, escondendo a cabeça sob o corpo (Figura 31). Veneno extremamente 
tóxico, de ação neurotóxica, que pode causar acidentes graves e potencialmente 
letais se não tratados com soro antiofídico. Corpo delgado e cauda curta, 
coloração dorsal e ventral vermelha com anéis pretos e brancos (BORGES-
MARTINS et al, 2007). 
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Figura 4.69 - Indivíduo da espécie Micrurus 
altirostris (coral) registrado. 

 

 

Figura 4.70 - Comportamento defensivo da 
espécie Micrurus altirostris (coral). 

 Salvator merianae – teiú (Figura 4.71): ocorrem na Argentina, Brasil e Uruguai, 
sendo amplamente distribuídos (DOMENICO, 2008). Lagarto geralmente 
avistado em bordas de mata ou espreitando nas horas quentes do dia, onde 
permanece por longos períodos termorregulando. Possui corpo robusto, 
tamanho grande. Comportamentos de defesa são fuga, mordidas e chibatadas 
com a cauda. São ovíparos. Alimentação variada, desde pequenos vertebrados 
e invertebrados até folhagens e ovos. Nas épocas frias do ano permanecem 
entocados (SAZIMA; HADDAD, 1992). 

 

Figura 4.71 - Indivíduo da espécie Salvator merianae (teiú) registrado. 

 

Espécies de relevante interesse médico ou sanitário 
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Para o grupo dos répteis, foi utilizada a classificação segundo Pontes e Rocha (2008), 
onde os autores distinguem as serpentes, de acordo com suas dentições e/ou ação do 
veneno, em quatro categorias de risco para a saúde humana em casos de acidentes, 
sendo elas: 

 Nenhum Risco: apenas tratar o ferimento; 

 Pequeno Risco: peçonha podendo causar irritações e inchaço local; 

 Grande Risco: peçonha causando sérios danos ao organismo, podendo haver 
risco de morte; 

 Muito Grande Risco: peçonha levando a morte em casos onde não ocorra o 
tratamento. 

A lista abaixo cita os gêneros/espécies de serpentes classificadas com “Pequeno 
Risco”, as quais possam ter ocorrência e/ou foram registradas para a região do 
empreendimento: 

 Clelia plumbea – muçurana: descrita como ocorrente para a região, possuem 
dentição opistóglifa sendo possível casos de acidentes ofídicos; 

 Gênero Helicops: possuem dentição opistóglifa sendo possível casos de 
acidentes ofídicos. Para as áreas de influência do empreendimento são citadas 
as espécies H. infrataeniatus (cobra-d’água) e H. modestus (cobra-d’água);  

 Gênero Oxyrhopus: possuem dentição opistóglifa sendo possível casos de 
acidentes ofídicos. Para as áreas de influência do empreendimento são citadas 
as espécies O. clathratus (cobra-coral), O. rhombifer (cobra-coral), O. petolarius 
(cobra-coral) e O. rhombifer (cobra-coral); 

 Tropidodryas striaticeps: descrita como ocorrente para a região, possuem 
dentição opistóglifa sendo possível casos de acidentes ofídicos; 

 Thamnodynastes strigatus – cobra-espada: descrita como ocorrente para a 
região, possuem dentição opistóglifa sendo possível casos de acidentes 
ofídicos; 

 Tomodon dorsatus – cobra-de-boca-roxa: descrita como ocorrente para a 
região, possuem dentição opistóglifa sendo possível casos de acidentes 
ofídicos. 

A lista abaixo cita os gêneros/espécies de serpentes classificadas com “Grande 
Risco”, as quais possam ter ocorrência e/ou são registradas para a região do 
empreendimento: 

 Gênero Philodryas: apesar da dentição opistóglifa, as serpentes deste gênero 
com frequência são identificadas em acidentes graves com humanos no sul do 
Brasil (FREITAS; SILVA, 2006). Para as áreas de influência do empreendimento 
são citadas as espécies P. aestiva (cobra-verde), P. nattereri (cipó), P. olfersii 
(cobra-verde) e P. patagoniensis (papa-pinto). 

A lista abaixo cita os gêneros/espécies de serpentes classificadas com “Muito Grande 
Risco”, as quais possam ter ocorrência e/ou são registradas para a região do 
empreendimento: 

 Gênero Bothrops: apesar de a toxina ser considerada menos tóxica quando 
comparada aos demais grupos (Crotalus e Micrurus), acidentes com as 
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“jararacas” representam 88% dos acidentes ofídicos no Brasil (FREITAS; SILVA, 
2006). Para as áreas de influência do empreendimento são citadas as espécies 
B. jararacussu (jararacussu), B. moojeni (caiçara), B. alternatus (urutu), B. 
jararaca (jararaca) e B. neuwiedi (jararaca-pintada); 

 Crotalus durissus - cascavel: descrita como ocorrente para a região, possuem 
dentição solenóglifa sendo comum casos de acidentes ofídicos (FREITAS; 
SILVA, 2006); 

 Gênero Micrurus: os acidentes com estas serpentes são raros, devido aos 
hábitos destes animais que não são agressivos e vivem em geral sob a 
serapilheira e entulhos. Quando registrados acidentes, possuem rápida e 
extremamente forte ação sobre a vítima, sendo considerado um dos venenos 
mais tóxicos do Brasil (FREITAS; SILVA, 2006). Para as áreas de influência do 
empreendimento são citadas as espécies M. altirostris (cobra-coral). M. 
lemniscatus (cobra-coral), M. frontalis (cobra-coral) e M. corallinus (cobra-coral). 
Foram registrados dois exemplares de Micrurus altirostris (cobra-coral).  

 

Indicativo de ocorrência de espécies recentemente descritas 

Não são citadas espécies recentemente descritas para a região, contudo as espécies 
Salvator merianae (teiú), Aspronema dossivittatum (lagartixa-dourada), Notomabuya 
frenata (lagartixa) e o antigo gênero Liophis (atual Erythrolamprus), são resultados de 
revisões taxonômicas recentes feitas por trabalhos de Harvey et al (2012), Hedges e 
Conin (2011) e de Pyron et al (2011), respectivamente. 

 

Espécies com nova ocorrência para a região 

Não são citadas espécies com nova ocorrência para a região. 

 

Espécies cinegéticas 

Para o grupo dos répteis, são citadas duas espécies consideradas cinegéticas, sendo 
elas: Salvator merianae (teiú) a qual é frequentemente utilizada de forma ilegal em 
algumas regiões do Brasil para consumo humano (ALVES et al, 2012) e Caiman 
latirostris (jacaré-de-papo-amarelo), que já foi amplamente utilizada de maneira ilegal 
para consumo de sua carne e comércio do couro para fabricação de artigos diversos. 
Hoje a espécie possui criações em cativeiros (SARKIS-GONÇALVES et al, 2001). 

 

Espécies raras 

Para as áreas de influência do empreendimento, não são citadas espécies de répteis 
consideradas raras. 

 

Espécies ameaçadas de extinção 

Para as áreas de influência do empreendimento, não são citadas espécies de répteis 
ameaçadas de extinção. Contudo Acanthochelys spixii (cágado-preto) é classificada 
como Quase Ameaçada (NT) para a União Internacional de Conservação da Natureza 
(IUCN).   
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Espécies endêmicas 

Segundo a bibliografia utilizada, para as áreas de influência do empreendimento são 
citadas seis espécies de répteis endêmicas do bioma Mata Atlântica (Quadro 4.65). 

Quadro 4.65 - Espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica. 

Nome Científico Nome Científico 

Bothrops jararaca Chironius flavolineatus 

Bothrops jararacussu Micrurus corallinus 

Chironius bicarinatus Xenodon neuwiedi 

Ocorrência por cada tipo de formação 

São citadas duas formações vegetacionais para as áreas de influência do 
empreendimento, a Floresta Ombrófila Mista (ou Floresta com Araucária), e os Campos 
onde recebem a denominação de “Campos de Guarapuava” (VALASKI & NUCCI, 
2006). Atualmente praticamente nada se conhece sobre a fauna de répteis dos 
“Campos de Guarapuava”, onde poucos estudos foram encontrados das espécies de 
répteis associadas a esta fitofisionomia. Ribas & Monteiro-Filho (2002) citam a espécie 
Achantochelys spixii (cágado-preto) para as regiões de Campos Gerais, habitando 
terrenos encharcados e cursos d’água temporários.  Já para a Floresta Ombrófila 
Mista, diversos estudos foram e veem sendo realizados, mostrando uma diversificada 
fauna de répteis para essa formação. 

 

Considerações finais - Répteis 

Apenas 3% das espécies de répteis esperadas para a região em estudo, foram 
registradas. Sabe-se que répteis são um dos grupos mais difíceis de serem registrados, 
fato decorrente da capacidade de se camuflar, baixa mobilidade, não emitem sons 
(como nos anfíbios), dentre outros. 

Das espécies registradas, podemos dizer que ambas habitam áreas florestais e 
abertas, e são bastante comuns para a região. Contudo, diversas espécies florestais, 
sinantrópicas, aquáticas, etc. são citadas em bibliografia. Em vista dos ambientes 
encontrados nas áreas do empreendimento, podemos dizer que muitas destas 
possivelmente ocorram nestes locais registrados.  

Não são citadas espécies de répteis ameaçadas de extinção e nem mesmo raras para 
o empreendimento em questão. Apenas uma espécie é catalogada como “Quase 
Ameaçada” (Achantochelys spixii – cágado-preto) para a IUCN. Porém são citadas 
espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica. Salienta-se também da importância 
desta região, a qual pode apresentar um mosaico de espécies de duas fitofisionomias 
(Floresta Ombrófila Mista e Campos Gerais). 

Os répteis diurnos que frequentam áreas abertas, podem ser facilmente registrados em 
vias de acesso, onde permanecem por longos períodos expostos a luz solar. Muitos 
são os casos de atropelamentos destes animais, onde acabam morrendo por conta do 
descuido e excesso de velocidade de veículos. É de suma importância a 
conscientização de trabalhadores e instalação de placas indicativas de animais 
silvestres, visando reduzir os atropelamentos. Diversas outras espécies de répteis são 
citadas para a região, porém não foram registradas neste estudo. Certamente com a 
realização de campanhas sazonais, e aplicando simultaneamente métodos de busca 
ativa e captura (pitfall-traps), outras espécies devem ser registradas, mostrando de 
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maneira mais clara a riqueza de répteis que será afetada pela PCH em questão. Muitos 
estudos, mostram a dificuldade de registro deste grupo no bioma Mata Atlântica, onde 
é de suma importância a aplicação de maiores esforços para um resultado mais eficaz, 
e melhor avaliação da riqueza deste grupo. 

Apesar de rejeitados pela grande maioria da população, os répteis constituem em um 
importante grupo dentro das cadeias tróficas. Serpentes, por exemplo, possuem um 
papel de elevada importância ecológica, por serem muitas vezes predadores de topo 
de cadeia ecológica. O veneno de serpentes, além da produção de soros ofídicos, tem 
também se mostrado eficiente para a produção de medicamentos de algumas doenças 
como hipertensão arterial. Juntamente com os anfíbios, são utilizados como 
bioindicadores imediatos de alterações ambientais, uma vez que sofrem intensamente 
com alterações nos hábitats naturais. Estes e diversos outros aspectos, mostram a 
importância do grupo dentro de uma comunidade, onde é de suma importância que se 
conheça a fauna local afetada pelo empreendimento, assim como, sejam realizadas 
medidas mitigadoras e de conservação que venham a reduzir o impacto da obra sobre 
os répteis. 

 

Avifauna 

Dentro da singular megadiversidade brasileira, encontramos uma das mais distintas 
avifaunas de todo o globo, sendo conhecidas no Brasil 1.919 espécies de aves, das 
quais 277 são endêmicas do país (PIACENTINI et al., 2015). Destas, 234 táxons de 
aves encontram-se ameaçadas de extinção (MMA, 2014). Segundo Marini e Garcia 
(2005) isso se deve principalmente à destruição de habitats, fragmentação, captura, 
invasão de espécies exóticas, poluição, perturbação antrópica, morte acidental, 
alterações na dinâmica das espécies nativas, desastres naturais e perseguição. 

O Paraná possui 744 espécies (SCHERER-NETO et al., 2011) e atualmente (2016) 745 
espécies (CARRANO, com.pess.), sendo que, deste total, 69 espécies de aves estão 
ameaçadas de extinção (PARANÁ, 2004). A riqueza elevada é proporcionada 
principalmente pela diversidade de fisionomias vegetais: Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Campos Naturais e 
Cerrado, além de ambientes aquáticos diversos. A perda de habitats naturais, no 
entanto, é reconhecida como a principal ameaça à avifauna. 

A execução de estudos de licenciamento e monitoramento ambiental “pode colaborar 
para o registro de espécies da avifauna, ou mesmo ampliar a distribuição em locais 
pouco amostrados” (AZEVEDO, 2006). “As aves são também excelentes indicadores 
da qualidade de nosso ambiente, funcionando como detectores de mudanças na saúde 
e condições do ecossistema” (SAVE BRASIL, 2013). 

 

Material e métodos 

A amostragem das espécies de aves foi realizada através da aplicação das seguintes 
metodologias: 

 Levantamento visual-auditivo: As espécies foram constatadas através de 
Registro Auditivo (RA) e/ou Visual (RV) com auxílio de binóculo Tasco 
8x50mm. A documentação das espécies foi feita com câmera Panasonic Lumix 
DMC-FZ200 (Figura 4.72) e gravador Sony ICD-BX700.  Algumas espécies 
gravadas foram atraídas através de playback para sua visualização, utilizando-
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se uma mini caixa amplificada (Figura 4.73). Através do caminhamento foram 
percorridas as áreas mais significativas de floresta na área do empreendimento. 
Além das buscas durante o dia, com ênfase no período matutino e final de tarde, 
foram efetuadas buscas durante a noite, favorecendo assim, além das 
habitualmente diurnas, o registro de aves das ordens Strigiformes (corujas) e 
Caprimulgiformes (bacuraus, mãe-da-lua). Tais atividades compreenderam 
cerca de 40 horas na campanha (Quadro 4.66). 

Quadro 4.66 - Esforço amostral do levantamento de aves. 

Dias de Campanha 
Esforço Amostral 

(horas) 

1 08 

2 08 

3 08 

4 08 

5 08 

Total 40 

 

 

Figura 4.72 - Profissional obtendo registro fotográfico de ave, espécie 
Penelope obscura (jacuaçu). 
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Figura 4.73 - Profissional realizando playback com vocalização gravada 
para atração de ave, espécie Tapera naevia (saci). 

 Amostragem pelo método de listas de Mackinnon: A amostragem pelo 
método de listas de Mackinnon consiste em uma metodologia para inventários 
rápidos, e permite que se realizem amostragens ao longo de todo o dia, em 
trilhas pré-existentes (Figura 4.74), e sem muitas das limitações dos métodos 
convencionais, como pontos, transectos e mapeamento de territórios (RIBON, 
2007). 

 

Figura 4.74 - Estrada no interior da área do empreendimento, exemplo de 
local onde foi realizado amostragem de aves pelo método de listas de 
Mackinnon. 
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A grande vantagem é a obtenção de listas de espécies padronizadas, obtidas sem 
restrição de tempo, e o grande número de amostras obtidas em um único dia de 
campo (BIBBY, 2004; RIBON, 2007). Para este estudo adotou-se listas de 10 
espécies. Em cada lista registram-se as primeiras 10 espécies encontradas, e nela, 
não se repete nenhuma espécie, podendo a espécie ser incluída nas listas seguintes. 
Terminada uma lista, inicia-se então uma nova, evitando locais amostrados no mesmo 
dia. Esse processo continua até o final das amostragens. A partir das amostras é 
calculado um índice de abundância relativa, denominado Índice de Frequência nas 
Listas (IFL). O IFL de uma espécie é obtido dividindo-se o número de listas de 10 
espécies em que ela ocorre pelo número total de listas obtido. Quanto mais comum a 
espécie, maior o IFL (RIBON, 2010).  

 Vestígios (VE): Foram analisados sinais que possam ter sido deixados por 
espécies de aves. Para este grupo, os vestígios são compostos 
predominantemente por ovos, penas, ninhos (Figura 4.75), pegadas, carcaças 
(ossadas, pele, parte do corpo) e regurgitações. No entanto, aves encontradas 
mortas, quando inteiras, são tratadas separadamente como Animais Mortos 
(AM).  

 

Figura 4.75 - Ninhos (vestígio) da espécie Cacicus haemorrhous (guaxe) 
registrados. 

 Encontro por Terceiros (ET) e Entrevistas (EN): Foram realizadas entrevistas 
com moradores próximos às áreas de influência do empreendimento, 
abordando-se sobre espécies de ocorrência local, principalmente as de valor 
cinegético. Algumas aves citadas podem ser identificadas apenas em nível de 
família, visto que determinados nomes populares e características superficiais 
como coloração e tamanho não podem garantir uma identificação precisa. Todos 
os registros obtidos por terceiros (trabalhadores, moradores, instituições de 
ensino, etc.), os quais possuem origem exata de coleta, são dentro do possível 
identificados em nível de espécie. Estes registros não foram quantificados nas 
análises de dados primários, apenas compondo a listagem geral de espécies. 
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Figura 4.76 - Disposição das áreas amostradas (aves) 

.
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As espécies foram identificadas através de experiência do biólogo, e quando 
necessário a partir de guias de campo (PERLO, 2009; SIGRIST, 2013), além de 
consultas a gravações disponíveis no website Xeno-canto (PLANQUÉ; VELLINGA, 
2013). A ordem sistemática, nomenclatura e nomes populares seguem a Lista das 
Aves do Brasil, disponibilizada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO, 2011). É importante salientar que nenhum indivíduo foi capturado e/ou 
coletado durante os trabalhos em campo. 

Para verificar a suficiência de amostragem, uma curva de acumulação de espécies foi 
confeccionada, onde as unidades amostrais corresponderam às listas de Mackinnon. O 
IFL foi obtido para cada espécie registrada em campo. 

As Consultas Bibliográficas (BB) tem como alvo principal a revisão bibliográfica de 
outros trabalhos realizados na região e listar as espécies de aves com possível 
ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. Foram utilizados trabalhos tais 
como: Straube; Urben-Filho (2005), IAP (2005), Hori (2010), dentre outros. Também 
foram incluídos registros de ocorrência do site WikiAves (WIKI AVES, 2013), 
considerando os registros do município de Turvo e entorno. 

As espécies ameaçadas de extinção e/ou endêmicas eventualmente encontradas serão 
destacadas. O grau de ameaça de extinção é baseado na Lista das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria 444/2014 do Ministério do Meio Ambiente), 
Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Paraná (MIKICH; BÉRNILS, 
2004) e União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2016). 

 

Resultados e discussão 

Através das consultas bibliográficas foram listadas para o município e região a 
ocorrência de 467 espécies de aves (pertencentes a 24 ordens e 67 famílias) com 
possível ocorrência para as áreas de influência do empreendimento.  

O Quadro 4.67 mostra a lista de espécies de aves citadas em bibliografia e registradas 
durante o diagnóstico, sendo que os aspectos de conservação das espécies também 
são mencionados. 

Quadro 4.67- Lista das espécies de aves. 

Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

ORDEM TINAMIFORMES     

Família Tinamidae     

Tinamus solitarius  macuco BB 
IUCN - NT; 

 PR - VU; EMA 

Crypturellus obsoletus  inhambuguaçu BB, RA IUCN – LC 

Crypturellus parvirostris  inhambu-chororó BB IUCN – LC 

Crypturellus tataupa  inhambu-chintã BB IUCN – LC 

Rhynchotus rufescens  perdiz BB, EN IUCN – LC 

Nothura maculosa  codorna-amarela BB, EN IUCN – LC 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

ORDEM ANSERIFORMES     

Família Anatidae     

Dendrocygna viduata irerê BB IUCN – LC 

Cairina moschata  pato-do-mato BB IUCN – LC 

Amazonetta brasiliensis  pé-vermelho BB, RV, RA IUCN – LC 

Anas bahamensis marreca-toicinho BB IUCN – LC 

Nomonyx dominica  marreca-de-bico-roxo BB IUCN – LC 

ORDEM GALLIFORMES     

Família Cracidae     

Penelope superciliaris  jacupemba BB IUCN – LC 

Penelope obscura  jacuaçu BB, EN, RV IUCN – LC 

Família Odontophoridae     

Odontophorus capueira  uru BB, RA IUCN – LC; EMA 

ORDEM PODICIPEDIFORMES     

Família Podicipedidae     

Tachybaptus dominicus  mergulhão-pequeno BB IUCN – LC 

Podilymbus podiceps  mergulhão-caçador BB IUCN – LC 

Podicephorus major mergulhão-grande BB IUCN – LC 

ORDEM CICONIIFORMES    

Família Ciconiidae     

Mycteria americana  cabeça-seca BB IUCN – LC 

ORDEM SULIFORMES     

Família Phalacrocoracidae     

Phalacrocorax brasilianus  biguá BB IUCN – LC 

Família Anhingidae     

Anhinga anhinga  biguatinga BB IUCN – LC 

ORDEM PELECANIFORMES     

Família Ardeidae     

Tigrisoma lineatum  socó-boi BB IUCN – LC 

Tigrisoma fasciatum  socó-boi-escuro BB 
IUCN – LC;  

BR - VU; PR - EN 

Nycticorax nycticorax  savacu BB IUCN – LC 

Butorides striata  socozinho BB, RV, RA IUCN – LC 

Bubulcus ibis  garça-vaqueira BB, RV IUCN – LC 

Ardea cocoi  garça-moura BB IUCN – LC 

Ardea alba  garça-branca-grande BB IUCN – LC 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

245 

Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

Syrigma sibilatrix  maria-faceira BB IUCN – LC 

Pilherodius pileatus garça-real BB IUCN – LC 

Egretta thula  
garça-branca-

pequena 
BB IUCN – LC 

Família Threskiornithidae     

Mesembrinibis cayennensis  coró-coró BB, RA 
IUCN – LC;  

PR - NT 

Theristicus caudatus  curicaca BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Platalea ajaja colhereiro BB IUCN – LC 

ORDEM CATHARTIFORMES     

Família Cathartidae     

Cathartes aura  
urubu-de-cabeça-

vermelha 
BB IUCN – LC 

Coragyps atratus  
urubu-de-cabeça-

preta 
BB, RV IUCN – LC 

Sarcoramphus papa  urubu-rei BB IUCN – LC 

ORDEM ACCIPITRIFORMES     

Família Pandionidae    

Pandion haliaetus   água-pescadora BB IUCN – LC 

Família Accipitridae   EN  

Leptodon cayanensis  
gavião-de-cabeça-

cinza 
BB IUCN – LC 

Elanoides forficatus  gavião-tesoura BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho BB IUCN – LC 

Elanus leucurus  gavião-peneira BB IUCN – LC 

Harpagus diodon  gavião-bombachinha BB, RV IUCN – LC 

Accipiter poliogaster  tauató-pintado BB 
IUCN - NT;  

PR - DD 

Accipiter striatus  gavião-miúdo BB IUCN – LC 

Ictinia plumbea  sovi BB, RV IUCN – LC 

Geranospiza caerulescens  gavião-pernilongo BB IUCN – LC 

Heterospizias meridionalis  gavião-caboclo BB IUCN – LC 

Urubitinga urubitinga gavião-preto BB IUCN – LC 

Urubitinga coronata  águia-cinzenta BB 
IUCN - EN; BR - 

EN; PR – VU 

Rupornis magnirostris  gavião-carijó BB, RV, RA IUCN – LC 

Parabuteo unicinctus  gavião-asa-de-telha BB IUCN – LC 

Parabuteo leucorrhous  gavião-de-sobre- BB IUCN – LC; PR - 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

branco DD 

Geranoaetus albicaudatus  
gavião-de-rabo-

branco 
BB IUCN – LC 

Geranoaetus melanoleucus  águia-chilena BB IUCN – LC 

Pseudastur polionotus  gavião-pombo-grande BB 
IUCN - NT;  

PR - NT; EMA 

Buteo nitidus gavião-pedrês BB IUCN – LC 

Buteo brachyurus  
gavião-de-cauda-

curta 
BB, RV IUCN – LC 

Buteo swainsoni  
gavião-papa-

gafanhoto 
BB 

IUCN – LC;  

PR - DD 

Spizaetus melanoleucus  gavião-pato BB 
IUCN – LC;  

PR - EN 

Spizaetus ornatus gavião-de-penacho BB 
IUCN - NT;  

PR - EN 

ORDEM FALCONIFORMES     

Família Falconidae     

Caracara plancus  caracará BB, RV IUCN – LC 

Milvago chimachima  carrapateiro BB, RV, RA IUCN – LC 

Herpetotheres cachinnans  acauã BB IUCN – LC 

Micrastur ruficollis  falcão-caburé BB, RA IUCN – LC 

Micrastur semitorquatus  falcão-relógio BB IUCN – LC 

Falco sparverius  quiriquiri BB, RV IUCN – LC 

Falco rufigularis cauré BB IUCN – LC 

Falco femoralis  falcão-de-coleira BB IUCN – LC 

Falco peregrinus  falcão-peregrino BB IUCN – LC 

ORDEM GRUIFORMES     

Família Aramidae    

Aramus guarauna carão BB IUCN – LC 

Família Rallidae     

Aramides cajanea  saracura-três-potes BB IUCN – LC 

Aramides saracura  saracura-do-mato BB, EN, RA IUCN – LC; EMA 

Laterallus melanophaius  sanã-parda BB IUCN – LC 

Porzana albicollis  sanã-carijó BB IUCN – LC 

Pardirallus maculatus   saracura-carijó BB 
IUCN – LC; 

 PR - DD 

Pardirallus nigricans   saracura-sanã BB, RA IUCN – LC 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

Pardirallus sanguinolentus   saracura-do-banhado BB IUCN – LC 

Gallinula galeata  frango-d'água-comum BB IUCN – LC 

Porphyrio martinica   frango-d'água-azul BB IUCN – LC 

ORDEM CARIAMIFORMES      

Família Cariamidae      

Cariama cristata   seriema BB 
IUCN – LC;  

PR - NT 

ORDEM CHARADRIIFORMES      

Família Charadriidae    

Vanellus chilensis   quero-quero BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Família Recurvirostridae      

Himantopus melanurus  
pernilongo-de-costas-

brancas 
BB IUCN – LC 

Família Scolopacidae      

Gallinago paraguaiae   narceja BB IUCN – LC 

Actitis macularius   maçarico-pintado BB IUCN – LC 

Tringa solitaria   maçarico-solitário BB IUCN – LC 

Tringa flavipes   
maçarico-de-perna-

amarela 
BB IUCN – LC 

Calidris fuscicollis 
maçarico-de-sobre-

branco 
BB IUCN – LC 

Calidris melanotos   maçarico-de-colete BB IUCN – LC 

Família Jacanidae     

Jacana jacana   jaçanã BB IUCN – LC 

Família Sternidae      

Sternula superciliaris   trinta-réis-anão BB IUCN – LC 

ORDEM COLUMBIFORMES      

Família Columbidae    EN  

Columbina talpacoti   rolinha-roxa BB, RV IUCN – LC 

Columbina squammata   fogo-apagou BB IUCN – LC 

Columbina picui   rolinha-picui BB IUCN – LC 

Claravis pretiosa  pararu-azul BB IUCN – LC 

Claravis geoffroyi   pararu-espelho BB 

IUCN – CR;  

BR - CR;  

PR - CR 

Columba livia* pombo-doméstico BB IUCN – LC 

Patagioenas speciosa   pomba-trocal BB IUCN – LC;  
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

PR - DD 

Patagioenas picazuro   pombão BB, RV, RA IUCN – LC 

Patagioenas cayennensis   pomba-galega BB IUCN – LC 

Patagioenas plumbea   pomba-amargosa BB IUCN – LC 

Zenaida auriculata  pomba-de-bando BB, RV IUCN – LC 

Leptotila verreauxi   juriti-pupu BB, RV, RA IUCN – LC 

Leptotila rufaxilla  juriti-gemedeira BB IUCN – LC 

Geotrygon montana   pariri BB IUCN – LC 

ORDEM PSITTACIFORMES      

Família Psittacidae    EN  

Primolius maracana   maracanã-verdadeira BB 
IUCN - NT; PR - 

EN 

Aratinga leucophthalma  periquitão-maracanã BB, RV, RA IUCN – LC 

Aratinga auricapillus   
jandaia-de-testa-

vermelha 
BB IUCN - NT; EBR 

Pyrrhura frontalis   
tiriba-de-testa-

vermelha 
BB, RA IUCN – LC; EMA 

Forpus xanthopterygius   tuim BB IUCN – LC 

Brotogeris tirica   periquito-rico BB 
IUCN – LC; EBR; 

EMA 

Brotogeris chiriri 
periquito-de-encontro-

amarelo 
BB IUCN – LC 

Pionopsitta pileata   cuiú-cuiú BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Pionus maximiliani   maitaca-verde BB, RV, RA IUCN – LC 

Amazona vinacea   
papagaio-de-peito-

roxo 
BB, RV, RA 

IUCN - EN;  

BR - VU;  

PR - NT; EMA 

Amazona aestiva   papagaio-verdadeiro BB IUCN – LC 

ORDEM CUCULIFORMES      

Família Cuculidae    EN  

Piaya cayana   alma-de-gato BB, RA IUCN – LC 

Coccyzus melacoryphus   
papa-lagarta-

acanelado 
BB IUCN – LC 

Coccyzus americanus   
papa-lagarta-de-asa-

vermelha 
BB IUCN – LC 

Crotophaga major   anu-coroca BB IUCN – LC 

Crotophaga ani   anu-preto BB, RA IUCN – LC 

Guira guira   anu-branco BB, RA IUCN – LC 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

Tapera naevia   saci BB, RV, RA IUCN – LC 

Dromococcyx phasianellus   peixe-frito-verdadeiro BB IUCN – LC 

Dromococcyx pavoninus   peixe-frito-pavonino BB, RA IUCN – LC 

ORDEM STRIGIFORMES    EN  

Família Tytonidae      

Tyto alba   coruja-da-igreja BB IUCN – LC 

Família Strigidae      

Megascops choliba   corujinha-do-mato BB, RA IUCN – LC 

Megascops atricapilla   corujinha-sapo BB IUCN – LC; EMA 

Megascops sanctaecatarinae   corujinha-do-sul BB IUCN – LC; EMA 

Pulsatrix koeniswaldiana  
murucututu-de-
barriga-amarela 

BB IUCN – LC; EMA 

Strix hylophila   coruja-listrada BB IUCN - NT; EMA 

Strix virgata   coruja-do-mato BB 
IUCN – LC;  

PR - DD 

Glaucidium brasilianum   caburé BB IUCN – LC 

Athene cunicularia   coruja-buraqueira BB IUCN – LC 

Asio clamator   coruja-orelhuda BB IUCN – LC 

Asio stygius   mocho-diabo BB 
IUCN – LC;  

PR - DD 

Asio flammeus   mocho-dos-banhados BB 
IUCN – LC;  

PR - DD 

ORDEM CAPRIMULGIFORMES      

Família Nyctibiidae     

Nyctibius griseus   mãe-da-lua BB IUCN – LC 

Família Caprimulgidae      

Nyctiphrynus ocellatus   bacurau-ocelado BB 
IUCN – LC;  

PR - EN 

Antrostomus sericocaudatus   bacurau-rabo-de-seda BB 
IUCN – LC; PR - 

EN 

Lurocalis semitorquatus   tuju BB IUCN – LC 

Hydropsalis albicollis   bacurau BB IUCN – LC 

Hydropsalis parvula   bacurau-chintã BB IUCN – LC 

Hydropsalis torquata   bacurau-tesoura BB IUCN – LC 

Hydropsalis forcipata   
bacurau-tesoura-

gigante 
BB IUCN – LC; EMA 

Chordeiles nacunda   corucão BB IUCN – LC 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular Método de Registro 
Aspectos de 
Conservação 

Chordeiles acutipennis   bacurau-de-asa-fina BB IUCN – LC 

ORDEM APODIFORMES      

Família Apodidae     

Cypseloides fumigatus   taperuçu-preto BB IUCN – LC 

Cypseloides senex   taperuçu-velho BB, RV IUCN – LC 

Streptoprocne zonaris   
taperuçu-de-coleira-

branca 
BB IUCN – LC 

Streptoprocne biscutata   
taperuçu-de-coleira-

falha 
BB IUCN – LC 

Chaetura cinereiventris   
andorinhão-de-sobre-

cinzento 
BB IUCN – LC 

Chaetura meridionalis   
andorinhão-do-

temporal 
BB IUCN – LC 

Família Trochilidae      

Phaethornis squalidus rabo-branco-pequeno BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Phaethornis pretrei  
rabo-branco-
acanelado 

BB IUCN – LC 

Phaethornis eurynome   
rabo-branco-de-
garganta-rajada 

BB, RA IUCN – LC; EMA 

Eupetomena macroura   beija-flor-tesoura BB IUCN – LC 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza BB IUCN – LC; EMA 

Florisuga fusca   beija-flor-preto BB IUCN – LC; EMA 

Colibri serrirostris   
beija-flor-de-orelha-

violeta 
BB IUCN – LC 

Anthracothorax nigricollis   
beija-flor-de-veste-

preta 
BB IUCN – LC 

Stephanoxis lalandi   beija-flor-de-topete BB IUCN – LC; EMA 

Lophornis magnificus   topetinho-vermelho BB 

IUCN – LC; 

 PR - DD; 

EBR 

Chlorostilbon lucidus   
besourinho-de-bico-

vermelho 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Thalurania glaucopis   
beija-flor-de-fronte-

violeta 
BB IUCN – LC; EMA 

Hylocharis sapphirina   beija-flor-safira BB IUCN – LC 

Hylocharis cyanus beija-flor-roxo BB IUCN – LC 

Hylocharis chrysura   beija-flor-dourado BB IUCN – LC 

Leucochloris albicollis   
beija-flor-de-papo-

branco 
BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 
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Amazilia versicolor   
beija-flor-de-banda-

branca 
BB IUCN – LC 

Amazilia fimbriata   
beija-flor-de-garganta-

verde 
BB IUCN – LC 

Amazilia lactea   
beija-flor-de-peito-

azul 
BB IUCN – LC 

Heliomaster furcifer   bico-reto-azul BB IUCN – LC 

Calliphlox amethystina   estrelinha-ametista BB IUCN – LC 

ORDEM TROGONIFORMES     

Família Trogonidae      

Trogon surrucura   surucuá-variado BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Trogon rufus   
surucuá-de-barriga-

amarela 
BB IUCN – LC 

ORDEM CORACIIFORMES      

Família Alcedinidae    EN  

Megaceryle torquata   
martim-pescador-

grande 
BB IUCN – LC 

Chloroceryle amazona   
martim-pescador-

verde 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Chloroceryle aenea martinho BB 
IUCN – LC;  

PR – NT 

Chloroceryle americana 
martim-pescador-

pequeno 
BB IUCN – LC 

Família Momotidae    

Baryphthengus ruficapillus juruva-verde BB, RA IUCN – LC; EMA 

ORDEM GALBULIFORMES    

Família Bucconidae      

Notharchus swainsoni 
macuru-de-barriga-

castanha 
BB IUCN – LC; EMA 

Nystalus chacuru joão-bobo BB IUCN – LC 

Malacoptila striata barbudo-rajado BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Nonnula rubecula macuru BB IUCN – LC 

ORDEM PICIFORMES     

Família Ramphastidae    

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde BB, EN, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Selenidera maculirostris araçari-poca BB IUCN – LC; EMA 

Pteroglossus bailloni araçari-banana BB IUCN - NT; EMA 

Pteroglossus aracari araçari-de-bico- BB IUCN – LC 
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branco 

Pteroglossus castanotis araçari-castanho BB IUCN – LC 

Família Picidae    

Picumnus cirratus   
pica-pau-anão-

barrado 
BB IUCN – LC 

Picumnus temminckii   
pica-pau-anão-de-

coleira 
BB, RA IUCN – LC 

Picumnus nebulosus   pica-pau-anão-carijó BB IUCN – NT 

Melanerpes candidus   pica-pau-branco BB, RA IUCN – LC 

Melanerpes flavifrons   
benedito-de-testa-

amarela 
BB, RA IUCN – LC; EMA 

Veniliornis spilogaster   
picapauzinho-verde-

carijó 
BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Piculus aurulentus   pica-pau-dourado BB, RA IUCN - NT; EMA 

Colaptes melanochloros   
pica-pau-verde-

barrado 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Colaptes campestris   pica-pau-do-campo BB, RV, RA IUCN – LC 

Celeus flavescens   
pica-pau-de-cabeça-

amarela 
BB IUCN – LC 

Dryocopus galeatus   
pica-pau-de-cara-

canela 
BB 

IUCN - VU; BR - 
EN;  

PR - CR; EMA 

Dryocopus lineatus   
pica-pau-de-banda-

branca 
BB, RA IUCN – LC 

Campephilus robustus   pica-pau-rei BB IUCN – LC; EMA 

Campephilus melanoleucos   
pica-pau-de-topete-

vermelho 
BB IUCN – LC 

ORDEM PASSERIFORMES      

Família Thamnophilidae    

Terenura maculata   zidedê BB IUCN – LC; EMA 

Myrmeciza squamosa 
papa-formiga-de-

grota 
BB 

IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Dysithamnus mentalis   choquinha-lisa BB, RA IUCN – LC 

Dysithamnus xanthopterus   
choquinha-de-asa-

ferrugem 
BB 

IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Herpsilochmus rufimarginatus   
chorozinho-de-asa-

vermelha 
BB IUCN – LC 

Thamnophilus doliatus choca-barrada BB IUCN – LC 

Thamnophilus ruficapillus   
choca-de-chapéu-

vermelho 
BB IUCN – LC 
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Thamnophilus caerulescens   choca-da-mata BB, RA IUCN – LC 

Hypoedaleus guttatus   chocão-carijó BB IUCN – LC 

Batara cinerea   matracão BB IUCN – LC 

Mackenziaena leachii   
borralhara-
assobiadora 

BB IUCN – LC; EMA 

Mackenziaena severa   borralhara BB IUCN – LC; EMA 

Biatas nigropectus   papo-branco BB 

IUCN - VU;  

BR - VU;  

PR - VU; EMA 

Pyriglena leucoptera   papa-taoca-do-sul BB, RA IUCN – LC; EMA 

Drymophila ferruginea   trovoada BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Drymophila rubricollis   trovoada-de-bertoni BB, RA IUCN – LC; EMA 

Drymophila ochropyga   
choquinha-de-dorso-

vermelho 
BB 

IUCN - NT;  

EBR; EMA 

Drymophila malura   choquinha-carijó BB, RA IUCN – LC; EMA 

Família Conopophagidae     

Conopophaga lineata   chupa-dente BB, RA IUCN – LC; EMA 

Família Grallariidae     

Grallaria varia   tovacuçu BB IUCN – LC 

Hylopezus nattereri   pinto-do-mato BB IUCN – LC; EMA 

Família Rhinocryptidae       

Eleoscytalopus indigoticus   macuquinho BB 
IUCN - NT;  

EBR; EMA 

Scytalopus speluncae   tapaculo-preto BB 
IUCN – LC; EBR; 

EMA 

Psilorhamphus guttatus   tapaculo-pintado BB 
IUCN - NT;  

PR - NT; EMA 

Família Formicariidae      

Formicarius colma   galinha-do-mato BB IUCN – LC 

Chamaeza campanisona   tovaca-campainha BB IUCN – LC 

Chamaeza meruloides   tovaca-cantadora BB 

IUCN – LC;  

PR - DD;  

EBR; EMA 

Chamaeza ruficauda  
tovaca-de-rabo-

vermelho 
BB IUCN – LC; EMA 

Família Scleruridae      
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Sclerurus scansor   vira-folha BB IUCN – LC; EMA 

Família Dendrocolaptidae      

Dendrocincla turdina   arapaçu-liso BB IUCN – LC; EMA 

Sittasomus griseicapillus   arapaçu-verde BB, RV, RA IUCN – LC 

Xiphorhynchus fuscus   arapaçu-rajado BB IUCN – LC; EMA 

Campylorhamphus trochilirostris   arapaçu-beija-flor BB IUCN – LC 

Campylorhamphus falcularius   arapaçu-de-bico-torto BB IUCN – LC; EMA 

Lepidocolaptes angustirostris   arapaçu-de-cerrado BB 
IUCN – LC;  

PR - NT 

Lepidocolaptes falcinellus  
arapaçu-escamado-

do-sul 
BB, RA IUCN – LC; EMA 

Dendrocolaptes platyrostris   arapaçu-grande BB, RV, RA IUCN – LC 

Xiphocolaptes albicollis   
arapaçu-de-garganta-

branca 
BB IUCN – LC 

Família Furnariidae      

Xenops minutus   bico-virado-miúdo BB IUCN – LC 

Xenops rutilans   bico-virado-carijó BB IUCN – LC 

Furnarius rufus   joão-de-barro BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Lochmias nematura   joão-porca BB, RA IUCN – LC 

Automolus leucophthalmus   
barranqueiro-de-olho-

branco 
BB IUCN – LC; EMA 

Philydor lichtensteini  limpa-folha-ocráceo BB IUCN – LC; EMA 

Philydor rufum 
limpa-folha-de-testa-

baia 
BB, RA IUCN – LC 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho BB IUCN – LC; EMA 

Anabacerthia amaurotis   limpa-folha-miúdo BB IUCN - NT; EMA 

Syndactyla rufosuperciliata   trepador-quiete BB, RV, RA IUCN – LC 

Leptasthenura striolata   grimpeirinho BB 

IUCN – LC;  

PR - DD; 

EBR; EMA 

Leptasthenura setaria   grimpeiro BB, RV, RA IUCN - NT; EMA 

Clibanornis dendrocolaptoides   cisqueiro BB, RV, RA IUCN - NT; EMA 

Anumbius annumbi   cochicho BB IUCN – LC 

Certhiaxis cinnamomeus   curutié BB IUCN – LC 

Synallaxis ruficapilla   pichororé BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Synallaxis cinerascens   pi-puí BB, RA IUCN – LC 

Synallaxis frontalis   petrim BB IUCN – LC 
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Synallaxis albescens ui-pí BB IUCN – LC 

Synallaxis spixi   joão-teneném BB, RA IUCN – LC 

Cranioleuca obsoleta   arredio-oliváceo BB, RA IUCN – LC; EMA 

Cranioleuca pallida   arredio-pálido BB 
IUCN – LC; 

 EBR; EMA 

Família Pipridae      

Pipra fasciicauda uirapuru-laranja BB IUCN – LC 

Chiroxiphia caudata  tangará BB, RA IUCN – LC; EMA 

Família Tityridae      

Oxyruncus cristatus   araponga-do-horto BB IUCN – LC 

Onychorhynchus swainsoni   
maria-leque-do-

sudeste 
BB 

IUCN - VU; 

 PR - DD; 

EBR; EMA 

Myiobius barbatus   assanhadinho BB IUCN – LC 

Schiffornis virescens   flautim BB, RA IUCN – LC; EMA 

Tityra inquisitor   
anambé-branco-de-

bochecha-parda 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Tityra cayana   
anambé-branco-de-
rabo-preto 

BB IUCN – LC 

Pachyramphus viridis   caneleiro-verde BB IUCN – LC 

Pachyramphus castaneus  caneleiro BB, RA IUCN – LC 

Pachyramphus polychopterus   caneleiro-preto BB, RA IUCN – LC 

Pachyramphus validus   
caneleiro-de-chapéu-

preto 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Família Cotingidae      

Procnias nudicollis   araponga BB IUCN - VU; EMA 

Pyroderus scutatus   pavó BB 
IUCN – LC;  

PR - NT; EMA 

Phibalura flavirostris   tesourinha-da-mata BB 
IUCN - NT; 

 PR – NT 

Incertae sedis    

Platyrinchus mystaceus   patinho BB, RV, RA IUCN – LC 

Piprites chloris   papinho-amarelo BB IUCN – LC 

Piprites pileata   
caneleirinho-de-

chapéu-preto 
BB 

IUCN - VU;  

BR - VU;  

PR – EN 

Família Rhynchocyclidae      
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Mionectes rufiventris 
abre-asa-de-cabeça-

cinza 
BB, RA IUCN – LC; EMA 

Leptopogon amaurocephalus   cabeçudo BB, RA IUCN – LC 

Corythopis delalandi   estalador BB IUCN – LC 

Phylloscartes eximius   barbudinho BB IUCN - NT; EMA 

Phylloscartes ventralis   borboletinha-do-mato BB, RV, RA IUCN – LC 

Phylloscartes paulista  não-pode-parar BB 
IUCN - NT;  

PR - NT; EMA 

Phylloscartes oustaleti   
papa-moscas-de-

olheiras 
BB 

IUCN - NT;  

EBR; EMA 

Tolmomyias sulphurescens   
bico-chato-de-orelha-

preta 
BB, RA IUCN – LC 

Todirostrum poliocephalum   teque-teque BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Todirostrum cinereum   ferreirinho-relógio BB IUCN – LC 

Poecilotriccus plumbeiceps   tororó BB IUCN – LC 

Myiornis auricularis   miudinho BB IUCN – LC; EMA 

Hemitriccus diops   olho-falso BB IUCN – LC; EMA 

Hemitriccus obsoletus  catraca BB 
IUCN – LC;  

PR - DD; EMA 

Hemitriccus nidipendulus   tachuri-campainha BB 
IUCN – LC; 

 EBR; EMA 

Hemitriccus margaritaceiventer 
sebinho-de-olho-de-

ouro 
BB IUCN – LC 

Família Tyrannidae      

Hirundinea ferruginea   gibão-de-couro BB IUCN – LC 

Euscarthmus meloryphus   barulhento BB IUCN – LC 

Tyranniscus burmeisteri  piolhinho-chiador BB 
IUCN – LC; 

 PR – DD 

Camptostoma obsoletum   risadinha BB, RA IUCN – LC 

Elaenia flavogaster   
guaracava-de-barriga-

amarela 
BB IUCN – LC 

Elaenia spectabilis   guaracava-grande BB IUCN – LC 

Elaenia parvirostris   
guaracava-de-bico-

curto 
BB, RA IUCN – LC 

Elaenia mesoleuca   tuque BB IUCN – LC 

Elaenia cristata   
guaracava-de-topete-

uniforme 
BB IUCN – LC 
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Elaenia chiriquensis   chibum BB IUCN – LC 

Elaenia obscura  tucão BB IUCN – LC 

Myiopagis caniceps   guaracava-cinzenta BB, RV, RA IUCN – LC 

Myiopagis viridicata   
guaracava-de-crista-

alaranjada 
BB IUCN – LC 

Capsiempis flaveola   marianinha-amarela BB IUCN – LC 

Phyllomyias virescens   piolhinho-verdoso BB IUCN – LC; EMA 

Phyllomyias fasciatus   piolhinho BB, RA IUCN – LC 

Phyllomyias griseocapilla   piolhinho-serrano BB 

IUCN - NT;  

PR - DD; 

EBR; EMA 

Culicivora caudacuta   
papa-moscas-do-

campo 
BB 

IUCN - VU;  

PR – VU 

Serpophaga nigricans   joão-pobre BB, RV IUCN – LC 

Serpophaga subcristata   alegrinho BB IUCN – LC 

Attila phoenicurus   capitão-castanho BB IUCN – LC 

Attila rufus   capitão-de-saíra BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Legatus leucophaius   bem-te-vi-pirata BB IUCN – LC 

Ramphotrigon megacephalum   maria-cabeçuda BB 
IUCN – LC;  

PR – DD 

Myiarchus swainsoni  irré BB, RV, RA IUCN – LC 

Myiarchus ferox   maria-cavaleira BB IUCN – LC 

Sirystes sibilator   gritador BB IUCN – LC 

Pitangus sulphuratus   bem-te-vi BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Machetornis rixosa   suiriri-cavaleiro BB IUCN – LC 

Myiodynastes maculatus  bem-te-vi-rajado BB, RV, RA IUCN – LC 

Megarynchus pitangua   neinei BB, RA IUCN – LC 

Myiozetetes similis   
bentevizinho-de-

penacho-vermelho 
BB, RA IUCN – LC 

Tyrannus melancholicus   suiriri BB, RV, RA IUCN – LC 

Tyrannus savana   tesourinha BB, RV, RA IUCN – LC 

Tyrannus tyrannus   suiriri-valente BB IUCN – LC 

Empidonomus varius   peitica BB, RV, RA IUCN – LC 

Conopias trivirgatus   bem-te-vi-pequeno BB IUCN – LC 

Colonia colonus   viuvinha BB, RV, RA IUCN – LC 

Myiophobus fasciatus  filipe BB, RA IUCN – LC 
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Pyrocephalus rubinus   príncipe BB IUCN – LC 

Fluvicola nengeta   lavadeira-mascarada BB IUCN – LC 

Arundinicola leucocephala   freirinha BB IUCN – LC 

Gubernetes yetapa   tesoura-do-brejo BB IUCN – LC 

Cnemotriccus fuscatus   guaracavuçu BB IUCN – LC 

Lathrotriccus euleri   enferrujado BB, RA IUCN – LC 

Contopus cinereus   
papa-moscas-

cinzento 
BB IUCN – LC 

Knipolegus cyanirostris   
maria-preta-de-bico-

azulado 
BB IUCN – LC 

Knipolegus lophotes   
maria-preta-de-

penacho 
BB IUCN – LC 

Knipolegus nigerrimus   
maria-preta-de-

garganta-vermelha 
BB 

IUCN – LC; EBR; 
EMA 

Satrapa icterophrys   suiriri-pequeno BB IUCN – LC 

Xolmis cinereus   primavera BB IUCN – LC 

Xolmis velatus   noivinha-branca BB IUCN – LC 

Xolmis dominicanus   
noivinha-de-rabo-

preto 
BB 

IUCN – VU;  

BR - VU 

Muscipipra vetula   tesoura-cinzenta BB IUCN – LC; EMA 

Família Vireonidae      

Cyclarhis gujanensis   pitiguari BB, RV, RA IUCN – LC 

Vireo olivaceus   juruviara BB, RA IUCN – LC 

Hylophilus poicilotis   verdinho-coroado BB IUCN – LC; EMA 

Família Corvidae      

Cyanocorax caeruleus   gralha-azul BB IUCN - NT; EMA 

Cyanocorax cristatellus   gralha-do-campo BB 
IUCN – LC;  

PR - EN 

Cyanocorax chrysops   gralha-picaça BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Família Hirundinidae    EN  

Pygochelidon cyanoleuca   
andorinha-pequena-

de-casa 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Alopochelidon fucata   andorinha-morena BB IUCN – LC 

Stelgidopteryx ruficollis   andorinha-serradora BB, RV, RA IUCN – LC 

Progne tapera   andorinha-do-campo BB IUCN – LC 

Progne chalybea   
andorinha-doméstica-

grande 
BB, RV, RA IUCN – LC 

Tachycineta albiventer   andorinha-do-rio BB, RV, RA IUCN – LC 
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Tachycineta leucorrhoa   
andorinha-de-sobre-

branco 
BB IUCN – LC 

Hirundo rustica andorinha-de-bando BB IUCN – LC 

Petrochelidon pyrrhonota   
andorinha-de-dorso-

acanelado 
BB IUCN – LC 

Família Troglodytidae      

Troglodytes musculus   corruíra BB, RV, RA IUCN – LC 

Cistothorus platensis   corruíra-do-campo BB IUCN – LC 

Família Donacobiidae     

Donacobius atricapilla   japacanim BB IUCN – LC 

Família Turdidae    EN  

Turdus flavipes   sabiá-una BB IUCN – LC 

Turdus rufiventris   sabiá-laranjeira BB, RV, RA IUCN – LC 

Turdus leucomelas   sabiá-barranco BB, RV, RA IUCN – LC 

Turdus amaurochalinus   sabiá-poca BB, RV, RA IUCN – LC 

Turdus subalaris   sabiá-ferreiro BB IUCN – LC; EMA 

Turdus albicollis   sabiá-coleira BB IUCN – LC 

Família Mimidae      

Mimus saturninus   sabiá-do-campo BB, RV IUCN – LC 

Família Motacillidae      

Anthus lutescens   caminheiro-zumbidor BB IUCN – LC 

Anthus correndera   caminheiro-de-espora BB IUCN – LC 

Anthus nattereri   caminheiro-grande BB 

IUCN - VU;  

BR - VU;  

PR – DD 

Anthus hellmayri   
caminheiro-de-

barriga-acanelada 
BB IUCN – LC 

Família Coerebidae     

Coereba flaveola   cambacica BB IUCN – LC 

Família Thraupidae      

Saltator fuliginosus   pimentão BB, RA IUCN – LC; EMA 

Saltator similis  trinca-ferro-verdadeiro BB, RV, RA IUCN – LC 

Saltator maxillosus   bico-grosso BB IUCN – LC; EMA 

Orchesticus abeillei   sanhaçu-pardo BB 

IUCN - NT;  

PR - NT; 

EBR; EMA 

Nemosia pileata   saíra-de-chapéu-preto BB IUCN – LC 
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Orthogonys chloricterus   catirumbava BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Thlypopsis sordida  saí-canário BB IUCN – LC 

Pyrrhocoma ruficeps   cabecinha-castanha BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Tachyphonus coronatus   tiê-preto BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Lanio cucullatus  tico-tico-rei BB IUCN – LC 

Lanio melanops   tiê-de-topete BB, RV, RA IUCN – LC 

Tangara seledon  saíra-sete-cores BB 
IUCN – LC;  

EMA 

Tangara sayaca   sanhaçu-cinzento BB, RV, RA IUCN – LC 

Tangara palmarum   sanhaçu-do-coqueiro BB IUCN – LC 

Tangara peruviana   saíra-sapucaia BB 
IUCN – VU;  

EBR; EMA 

Tangara preciosa   saíra-preciosa BB, RV, RA IUCN – LC 

Tangara cayana   saíra-amarela BB 
IUCN – LC; 

 PR – NT 

Stephanophorus diadematus   sanhaçu-frade BB IUCN – LC 

Neothraupis fasciata   cigarra-do-campo BB 
IUCN - NT;  

PR – EN 

Cissopis leverianus   tietinga BB, RV, RA IUCN – LC 

Schistochlamys ruficapillus   bico-de-veludo BB IUCN – LC; EBR 

Paroaria coronata   cardeal BB IUCN – LC 

Pipraeidea melanonota   saíra-viúva BB, RA IUCN – LC 

Pipraeidea bonariensis   sanhaçu-papa-laranja BB IUCN – LC 

Tersina viridis   saí-andorinha BB, RA IUCN – LC 

Dacnis nigripes   saí-de-pernas-pretas BB 

IUCN - NT; PR - 
NT; 

EBR;  EMA 

Dacnis cayana   saí-azul BB IUCN – LC 

Hemithraupis guira   saíra-de-papo-preto BB, RV, RA IUCN – LC 

Hemithraupis ruficapilla   saíra-ferrugem BB 
IUCN – LC;  

EBR; EMA 

Conirostrum speciosum   
figuinha-de-rabo-

castanho 
BB IUCN – LC 

Família Emberizidae      

Zonotrichia capensis  tico-tico BB, RV, RA IUCN – LC 

Ammodramus humeralis   tico-tico-do-campo BB IUCN – LC 
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Haplospiza unicolor   cigarra-bambu BB IUCN – LC; EMA 

Donacospiza albifrons   tico-tico-do-banhado BB IUCN – LC 

Poospiza cabanisi   tico-tico-da-taquara BB, RV, RA IUCN – LC 

Sicalis citrina   canário-rasteiro BB IUCN – LC 

Sicalis flaveola   
canário-da-terra-

verdadeiro 
BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Sicalis luteola   tipio BB IUCN – LC 

Emberizoides herbicola   canário-do-campo BB IUCN – LC 

Emberizoides ypiranganus   canário-do-brejo BB IUCN – LC 

Embernagra platensis   sabiá-do-banhado BB IUCN – LC 

Volatinia jacarina   tiziu BB IUCN – LC 

Sporophila falcirostris   cigarra-verdadeira BB 

IUCN - VU;  

BR - VU;  

PR - VU; EMA 

Sporophila plumbea   patativa BB 
IUCN – LC;  

PR - VU 

Sporophila lineola   bigodinho BB IUCN – LC 

Sporophila caerulescens   coleirinho BB IUCN – LC 

Sporophila hypoxantha   
caboclinho-de-

barriga-vermelha 
BB 

IUCN – LC;  

BR - VU 

Sporophila angolensis   curió BB 
IUCN – LC;  

PR - VU 

Tiaris fuliginosus   cigarra-do-coqueiro BB IUCN – LC 

Arremon semitorquatus   tico-tico-do-mato BB 
IUCN – LC; 

 EBR; EMA 

Arremon flavirostris   
tico-tico-de-bico-

amarelo 
BB IUCN – LC 

Família Cardinalidae      

Piranga flava   sanhaçu-de-fogo BB 
IUCN – LC;  

PR - NT 

Habia rubica   tiê-do-mato-grosso BB, RV, RA IUCN – LC 

Cyanoloxia moesta   negrinho-do-mato BB IUCN - NT; EMA 

Cyanoloxia brissonii   azulão BB, RV, RA IUCN – LC 

Cyanoloxia glaucocaerulea   azulinho BB 
IUCN – LC;  

PR - NT 

Família Parulidae     

Parula pitiayumi   mariquita BB, RV, RA IUCN – LC 
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Geothlypis aequinoctialis   pia-cobra BB, RA IUCN – LC 

Basileuterus culicivorus   pula-pula BB, RV, RA IUCN – LC 

Basileuterus leucoblepharus   pula-pula-assobiador BB, RV, RA IUCN – LC; EMA 

Phaeothlypis rivularis   pula-pula-ribeirinho BB IUCN – LC 

Família Icteridae      

Psarocolius decumanus   japu BB 
IUCN – LC; 

 PR- CR 

Procacicus solitarius iraúna-de-bico-branco BB IUCN – LC 

Cacicus chrysopterus   tecelão BB, RA IUCN – LC 

Cacicus haemorrhous   guaxe BB, VE, RV, RA IUCN – LC 

Icterus pyrrhopterus    encontro BB IUCN – LC 

Gnorimopsar chopi   graúna BB, EN IUCN – LC 

Agelasticus cyanopus   carretão BB IUCN – LC 

Agelasticus thilius   sargento BB 
IUCN – LC; 

 PR - NT 

Chrysomus ruficapillus   garibaldi BB IUCN – LC 

Pseudoleistes guirahuro   chopim-do-brejo BB IUCN – LC 

Agelaioides badius   asa-de-telha BB IUCN – LC 

Molothrus rufoaxillaris   vira-bosta-picumã BB IUCN – LC 

Molothrus oryzivorus iraúna-grande BB IUCN – LC 

Molothrus bonariensis vira-bosta BB, EN, RV, RA IUCN – LC 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul BB IUCN – LC 

Dolichonyx oryzivorus triste-pia BB IUCN – LC 

Família Fringillidae    

Sporagra magellanica pintassilgo BB, RV, RA IUCN – LC 

Euphonia chlorotica fim-fim BB IUCN – LC 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro BB IUCN – LC 

Euphonia chalybea cais-cais BB, RV, RA IUCN - NT; EMA 

Euphonia cyanocephala gaturamo-rei BB IUCN – LC 

Euphonia pectoralis ferro-velho BB IUCN – LC; EMA 

Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira BB, RV, RA IUCN – LC 

Família Estrildidae    

Estrilda astrild* bico-de-lacre BB IUCN – LC 

Família Passeridae    

Passer domesticus* pardal BB, EN IUCN – LC 

Legenda: Método de Registro: Bibliografia (BB), Entrevistas (EN), Registro Visual (RV), Registro 
Auditivo (RA). Aspectos de Conservação: Espécie endêmica do Brasil (EBR), Espécie Endêmica do 
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Bioma Mata Atlântica (EMA), Ameaça conforme as categorias: Dados Insuficientes (DD), Pouco 
Preocupante (LC), Quase Ameaçado (NT), Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e Criticamente Ameaçado 
(CR), de acordo com a lista do Estado do Paraná (PR), Brasil (BR) e União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN). * Espécie exótica. 

 

Durante as atividades em campo foram registradas 136 espécies de aves, o que 
corresponde a aproximadamente 29,12% da riqueza com ocorrência esperada para a 

região de estudo (Gráfico 4.77). 

 

Gráfico 4.77- Número de espécies citadas em bibliografia e registradas em campo. 

Quatro das espécies citadas em entrevistas com moradores não foram registradas em 
campo: Rhynchotus rufescens (perdiz), Nothura maculosa (codorna-amarela), 
Gnorimopsar chopi (graúna) e Passer domesticus (pardal). 

A riqueza de 136 espécies foi obtida através do método de listas de Mackinnon, sendo 
geradas 63 listas, totalizando 630 registros de aves. Dentre as espécies, as mais 
frequentes foram: Basileuterus culicivorus (pula-pula), com IFL = 0,413 (registrado em 
41,3% das listas, perfazendo sozinho 4,13% dos registros obtidos considerando todas 
as espécies), Zonotrichia capensis (tico-tico; Figura 4.77), com IFL = 0,317, Parula 
pitiayumi (mariquita), com IFL = 0,254, Patagioenas picazuro  (pombão; Figura 4.78), 
com IFL = 0,238 e Veniliornis spilogaster (picapauzinho-verde-carijó; Figura 4.79) e 

Chiroxiphia caudata (tangará), ambas com IFL = 0,222 (Quadro 4.68). Essas são 

espécies comuns na região, de baixa e média sensibilidade à perturbação (ver sobre 
sensibilidade abaixo), tipicamente de florestas secundárias, borda da floresta e áreas 
abertas.  
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Figura 4.77 - Indivíduo da espécie Zonotrichia 
capensis (tico-tico) registrado. 

 

Figura 4.78 - Indivíduo da espécie 
Patagioenas picazuro (pombão) registrado. 

 

Figura 4.79 - Indivíduo da espécie Veniliornis spilogaster (picapauzinho-
verde-carijó) registrado. 

Quadro 4.68 - Espécies registradas, índice de abundância relativa das aves amostradas pelo 
método de Listas de Mackinnon (Índice de Frequência nas Listas - IFL), e número de registros, 
exibido em ordem decrescente. 

Espécie IFL N 

Basileuterus culicivorus   0,413 26 

Zonotrichia capensis  0,317 20 

Parula pitiayumi   0,254 16 

Patagioenas picazuro   0,238 15 

Veniliornis spilogaster   0,222 14 

Espécie IFL N 

Chiroxiphia caudata  0,222 14 

Aratinga leucophthalma  0,190 12 

Tachyphonus coronatus   0,190 12 

Myiodynastes maculatus  0,175 11 

Basileuterus 0,175 11 
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Espécie IFL N 

leucoblepharus   

Pitangus sulphuratus   0,159 10 

Tyrannus melancholicus   0,159 10 

Troglodytes musculus   0,159 10 

Myiarchus swainsoni  0,143 9 

Saltator similis  0,143 9 

Elanoides forficatus  0,127 8 

Pyriglena leucoptera   0,127 8 

Synallaxis spixi   0,127 8 

Camptostoma obsoletum   0,127 8 

Hemithraupis guira   0,127 8 

Euphonia chalybea   0,127 8 

Theristicus caudatus  0,111 7 

Coragyps atratus  0,111 7 

Leptotila verreauxi   0,111 7 

Piaya cayana   0,111 7 

Picumnus temminckii   0,111 7 

Pachyramphus validus   0,111 7 

Leptopogon 
amaurocephalus   

0,111 7 

Cyanocorax chrysops   0,111 7 

Turdus leucomelas   0,111 7 

Geothlypis aequinoctialis   0,111 7 

Sporagra magellanica   0,111 7 

Pionus maximiliani   0,095 6 

Tapera naevia   0,095 6 

Trogon surrucura   0,095 6 

Sittasomus griseicapillus   0,095 6 

Schiffornis virescens   0,095 6 

Tersina viridis   0,095 6 

Cyanoloxia brissonii   0,095 6 

Molothrus bonariensis   0,095 6 

Milvago chimachima  0,079 5 

Vanellus chilensis   0,079 5 

Colaptes campestris   0,079 5 

Espécie IFL N 

Dysithamnus mentalis   0,079 5 

Thamnophilus 
caerulescens   

0,079 5 

Dendrocolaptes platyrostris   0,079 5 

Syndactyla rufosuperciliata   0,079 5 

Synallaxis cinerascens   0,079 5 

Cranioleuca obsoleta   0,079 5 

Megarynchus pitangua   0,079 5 

Vireo olivaceus   0,079 5 

Stelgidopteryx ruficollis   0,079 5 

Pipraeidea melanonota   0,079 5 

Cacicus chrysopterus   0,079 5 

Cacicus haemorrhous   0,079 5 

Caracara plancus  0,063 4 

Philydor rufum   0,063 4 

Synallaxis ruficapilla   0,063 4 

Tolmomyias sulphurescens   0,063 4 

Myiopagis caniceps   0,063 4 

Tyrannus savana   0,063 4 

Lathrotriccus euleri   0,063 4 

Pygochelidon cyanoleuca   0,063 4 

Progne chalybea   0,063 4 

Turdus rufiventris   0,063 4 

Turdus amaurochalinus   0,063 4 

Pyrrhocoma ruficeps   0,063 4 

Poospiza cabanisi   0,063 4 

Sicalis flaveola   0,063 4 

Amazonetta brasiliensis  0,048 3 

Rupornis magnirostris  0,048 3 

Zenaida auriculata  0,048 3 

Amazona vinacea   0,048 3 

Phaethornis eurynome   0,048 3 

Ramphastos dicolorus   0,048 3 

Piculus aurulentus   0,048 3 

Dryocopus lineatus   0,048 3 
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Espécie IFL N 

Lepidocolaptes falcinellus  0,048 3 

Furnarius rufus   0,048 3 

Clibanornis 
dendrocolaptoides   

0,048 3 

Tityra inquisitor   0,048 3 

Pachyramphus 
polychopterus   

0,048 3 

Platyrinchus mystaceus   0,048 3 

Phylloscartes ventralis   0,048 3 

Lanio melanops   0,048 3 

Tangara preciosa   0,048 3 

Habia rubica   0,048 3 

Chlorophonia cyanea   0,048 3 

Crypturellus obsoletus  0,032 2 

Penelope obscura  0,032 2 

Harpagus diodon  0,032 2 

Micrastur ruficollis  0,032 2 

Aramides saracura  0,032 2 

Columbina talpacoti   0,032 2 

Pyrrhura frontalis   0,032 2 

Guira guira   0,032 2 

Cypseloides senex   0,032 2 

Leucochloris albicollis   0,032 2 

Chloroceryle amazona   0,032 2 

Baryphthengus ruficapillus   0,032 2 

Melanerpes candidus   0,032 2 

Melanerpes flavifrons   0,032 2 

Colaptes melanochloros   0,032 2 

Drymophila rubricollis   0,032 2 

Conopophaga lineata   0,032 2 

Lochmias nematura   0,032 2 

Phyllomyias fasciatus   0,032 2 

Myiophobus fasciatus  0,032 2 

Cyclarhis gujanensis   0,032 2 

Tangara sayaca   0,032 2 

Espécie IFL N 

Odontophorus capueira  0,016 1 

Butorides striata  0,016 1 

Bubulcus ibis  0,016 1 

Mesembrinibis cayennensis  0,016 1 

Ictinia plumbea  0,016 1 

Buteo brachyurus  0,016 1 

Falco sparverius  0,016 1 

Pardirallus nigricans   0,016 1 

Pionopsitta pileata   0,016 1 

Crotophaga ani   0,016 1 

Dromococcyx pavoninus   0,016 1 

Megascops choliba   0,016 1 

Chlorostilbon lucidus   0,016 1 

Drymophila malura   0,016 1 

Leptasthenura setaria   0,016 1 

Pachyramphus castaneus  0,016 1 

Mionectes rufiventris   0,016 1 

Elaenia parvirostris   0,016 1 

Serpophaga nigricans   0,016 1 

Myiozetetes similis   0,016 1 

Empidonomus varius   0,016 1 

Colonia colonus   0,016 1 

Tachycineta albiventer   0,016 1 

Mimus saturninus   0,016 1 

Saltator fuliginosus   0,016 1 

Cissopis leverianus   0,016 1 
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Várias espécies (n=26), no entanto, foram registradas em apenas uma das 63 listas 
obtidas e tiveram IFL muito baixo (IFL=0,016), indicando a raridade da maioria delas 
nos locais e período amostrados. De modo geral, a comunidade de aves registrada é 
composta por um pequeno número de espécies de densidade populacional 
relativamente alta e um número elevado de espécies de densidade baixa (Gráfico 4.78 
e Gráfico 4.79). 

 

Gráfico 4.78 - Espécies e respectivos números de registros obtidos através 
do método de Listas de Mackinnon. 

 

 

Gráfico 4.79 - Distribuição de abundância das espécies de aves expressa 
em função do Índice de Frequência nas Listas (IFL). 

 

Abaixo, fotos de algumas espécies de aves registradas em campo (Figura 4.80 a 
Figura 4.93). 
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Figura 4.80 - Indivíduo da espécie Coragyps 
atratus (urubu-de-cabeça-preta) registrado em 
voo. 

 

 

Figura 4.81 - Indivíduo (macho) da espécie 
Hemithraupis guira (saíra-de-papo-preto) 
registrado. 

 

Figura 4.82 - Indivíduo (macho) da espécie 
Tityra inquisitor (anambé-branco-de-
bochecha-parda) registrado. 

 

 

Figura 4.83 - Indivíduo (fêmea) da espécie 
Tityra inquisitor (anambé-branco-de-
bochecha-parda) registrado. 

 

Figura 4.84 - Indivíduo da espécie Colonia 
colonus (viuvinha) registrado. 

 

Figura 4.85 - Indivíduo da espécie Molothrus 
bonariensis (vira-bosta) registrado. 
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Figura 4.86 - Indivíduo da espécie Myiarchus 
swainsoni (irré) registrado. 

 

 

Figura 4.87 - Indivíduo da espécie Harpagus 
diodon (gavião-bombachinha) registrado. 

 

Figura 4.88 - Indivíduo da espécie 
Cyanocorax chrysops (gralha-picaça) 
registrado. 

 

 

Figura 4.89 - Indivíduo da espécie Pitangus 
sulphuratus (bem-te-vi) registrado. 

 

 

Figura 4.90 - Indivíduo (jovem) da espécie 
Milvago chimachima (carrapateiro) registrado 
em voo. 

 

 

Figura 4.91 - Indivíduo da espécie Butorides 
striata (socozinho) registrado. 
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Figura 4.92 - Indivíduo da espécie Tangara 
sayaca (sanhaçu-cinzento) registrado. 

 

Figura 4.93 - Indivíduo da espécie Colaptes 
campestris (sanhaçu-cinzento) registrado. 

A curva de acúmulo de espécies obtida a partir do método de Listas de Mackinnon se 
manteve em crescimento durante as amostragens, não apresentando tendência à 
estabilização, indicando que mais espécies seriam esperadas com a continuidade das 
amostragens (Gráfico 4.80). 

 

Gráfico 4.80- Curva de acúmulo de espécies de aves registradas através 
do método de listas de Mackinnon. 

Além disso, a falta de amostragens contemplando a sazonalidade implica na ausência 
de registros de espécies que estejam de passagem ou presentes apenas em 
determinadas épocas do ano. Apesar da grande maioria das aves migratórias 
consideradas residentes de verão terem sido registradas no presente estudo, há outras 
que aumentam suas populações no inverno ou fazem deslocamentos altitudinais, 
sendo maior a chance de detecção destas espécies em levantamentos e 
monitoramentos prolongados.  

Quanto à sensibilidade ambiental, sabe-se que algumas espécies de aves são 
consideravelmente mais vulneráveis à perturbação humana do que outras. Espécies 
altamente vulneráveis à perturbação humana são bons indicadores da saúde do 
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ambiente. Para avaliar esse grau de sensibilidade foi utilizado o status atribuído por 
Parker III, Stotz e Fitzpatrick (1996). Foram registradas 72 espécies de sensibilidade 
baixa, 60 de sensibilidade média e apenas quatro espécies de alta sensibilidade 

(Gráfico 4.81). 

 

Gráfico 4.81 - Distribuição da riqueza de espécies registradas em relação à 
sensibilidade aos distúrbios ambientais. 

As espécies com alta sensibilidade aos distúrbios ambientais são altamente 
dependentes de áreas florestadas, algumas delas endêmicas ou ameaçadas. Foram 
registradas neste grupo: Odontophorus capueira (uru), Dromococcyx pavoninus (peixe-
frito-pavonino), Lepidocolaptes falcinellus (arapaçu-escamado-do-sul) e Habia rubica 
(tiê-do-mato-grosso). 

 

Espécies de relevante interesse médico ou sanitário 

Os perigos de transmissão de doenças com aves silvestres são muito reduzidos (SICK, 
1997). Entre as principais espécies de aves possíveis vetoras de doenças citadas para 
a região de estudo, destaca-se Passer domesticus (pardal), citado em entrevista para o 
local, embora não registrado em campo, e Columba livia (pombo-doméstico), que deve 
ocorrer em locais de maior concentração urbana na AII. É conhecido que os ninhos de 
pardal podem abrigar o barbeiro (Triatoma sordida), inseto hemíptero vetor o 
protozoário Tripanossoma, transmissor da Doença de Chagas. Para o pardal também 
foi confirmada a presença de Toxoplasma gondii, um protozoário coccídio intracelular 
causador da toxoplasmose. Segundo Sick (1997), o pardal poderia ser disseminador da 
doença de Newcastle (também conhecida como pseudo-peste aviária, 
pneumoencefalite aviária, desordem respiratório-nervosa) e do vírus da peste aviária 
(Influenza A). 

Dentre as mais diversas enfermidades contagiosas atribuídas ao pombo-doméstico, 
estão as enterobactérias, como a Salmonella spp. e a Shigella spp. que possuem 
afinidade pelo sistema digestório e causam problemas intestinais (FORTES, 1997). 
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Hábitos e comportamento 

A maioria das espécies registradas possui hábito predominantemente diurno. Durante 
as atividades de busca noturna, quatro espécies foram constatadas: Amazonetta 
brasiliensis (pé-vermelho; Figura 4.94), Vanellus chilensis (quero-quero), Zonotrichia 
capensis (tico-tico) e Megascops choliba (corujinha-do-mato), sendo apenas a última 
estritamente noturna. Z. capensis possui um canto noturno diferenciado do diurno, 
ligado também à época da reprodução (SICK, 1997). 

 

Figura 4.94 - Indivíduos da espécie Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho) 
registrados durante a noite. 

Algumas espécies de aves, consideradas residentes de verão, foram registradas. Estas 
espécies chegam na região no início da primavera e reproduzem-se no verão, estando 
ausentes no Estado na maior parte ou durante todo o outono e o inverno, quando estão 
em regiões mais setentrionais (NAKA; RODRIGUES, 2000; BENCKE et al., 2003). 
Neste grupo estão: Elanoides forficatus (gavião-tesoura; Figura 4.95), Ictinia plumbea 
(sovi), Pachyramphus polychopterus (caneleiro-preto), Elaenia parvirostris (guaracava-
de-bico-curto), Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado; Figura 4.96), Tyrannus 
melancholicus (suiriri; Figura 4.97), Tyrannus savana (tesourinha), Empidonomus 
varius (peitica), Vireo olivaceus (juruviara), Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-
serradora), Progne chalybea (andorinha-doméstica-grande), Tersina viridis (saí-
andorinha), entre outros. 
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Figura 4.95 - Indivíduo da espécie Elanoides forficatus (gavião-tesoura) 
registrado em voo. 

. 

 

Figura 4.96 - Indivíduo da espécie 
Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado) 
registrado. 

 

Figura 4.97 - Indivíduo da espécie Tyrannus 
melancholicus (suiriri) registrado. 

 

Indicativo de ocorrência de espécies recentemente descritas 

Para este grupo não foram registradas em campo espécies não descritas previamente 
para a ciência. No entanto, a espécie citada na bibliografia como Sporophila plumbea 
(patativa), está sendo estudada por alguns pesquisadores, e tudo indica que as 
populações que apresentam o bico amarelo (sul do Brasil) sejam uma espécie distinta. 

 

Espécies com nova ocorrência para a região 
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Não são citadas espécies com nova ocorrência para a região. 

 

Espécies cinegéticas 

Das espécies registradas em campo ou citadas em entrevistas, foram consideradas de 
potencial cinegético principalmente as de maior porte como os integrantes da família 
Tinamidae: Crypturellus obsoletus (inhambuguaçu), Rhynchotus rufescens (perdiz) e 
Nothura maculosa (codorna-amarela); Anatidae: Amazonetta brasiliensis (pé-
vermelho); Cracidae: Penelope obscura (jacuaçu; Figura 4.98); Odontophoridae: 
Odontophorus capueira (uru) e Columbidae: Patagioenas picazuro (pombão), Zenaida 
auriculata (pomba-de-bando) e Leptotila verreauxi (juriti-pupu). 

 

Figura 4.98 - Indivíduo da espécie Penelope obscura (jacuaçu) registrado. 

Dentre as espécies registradas visadas para o cativeiro ilegal destacam-se as aves da 
família Psittacidae: Aratinga leucophthalma (periquitão-maracanã; Figura 4.99), 
Pyrrhura frontalis (tiriba-de-testa-vermelha), Pionopsitta pileata (cuiú-cuiú), Pionus 
maximiliani (maitaca-verde; Figura 4.100) e Amazona vinacea (papagaio-de-peito-
roxo); Pipridae: Chiroxiphia caudata (tangará); Thraupidae: Saltator fuliginosus 
(pimentão) e Saltator similis (trinca-ferro-verdadeiro; Figura 4.101); Emberizidae: 
Zonotrichia capensis (tico-tico) e Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro; Figura 
4.102); Cardinalidae: Cyanoloxia brissonii (azulão; Figura 4.103) e Fringillidae: 
Sporagra magellanica (pintassilgo), Euphonia chalybea (cais-cais) e Chlorophonia 
cyanea (gaturamo-bandeira). Espécies de Ramphastidae como Ramphastos dicolorus 
(tucano-de-bico-verde) e Turdidae (Turdus spp.; Figura 4.104) são consideradas tanto 
alvo de caça quanto capturadas para cativeiro. 
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Figura 4.99 - Casal da espécie Aratinga 
leucophthalma (periquitão-maracanã) 
registrado em voo. 

 

Figura 4.100 - Bando da espécie Pionus 
maximiliani (maitaca-verde) registrado em 
voo. 

 

 

Figura 4.101 - Indivíduo da espécie Saltator 
similis (trinca-ferro-verdadeiro) registrado. 

 

 

Figura 4.102 - Indivíduos da espécie Sicalis 
flaveola (canário-da-terra-verdadeiro) 
registrados. 

 

Figura 4.103 - Indivíduo (macho) da espécie 
Cyanoloxia brissonii (azulão) registrado. 

 

 

Figura 4.104 - Indivíduo de Turdus rufiventris 
(sabiá-laranjeira) registrado, exemplo de 
espécie da família Turdidae visada para 
cativeiro. 
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Espécies raras 

Todas as espécies registradas apresentam considerável distribuição geográfica, não 
estando restritas à bacia hidrográfica, estado do Paraná ou Brasil. Porém, a raridade de 
uma espécie pode estar diretamente relacionada com a abundância de indivíduos. 
Espécies abundantes em algumas regiões podem ser raras em outras. A 
disponibilidade de ambientes, sua integridade e a oferta de recursos pode ser 
determinante para a ocupação por determinadas espécies de aves. Avaliando a 
avifauna registrada, embora com dados de apenas uma campanha, definiu-se como 
raras localmente, as espécies endêmicas do Bioma Mata Atlântica, ou de alta 
sensibilidade aos distúrbios ambientais, que obtiveram um único registro: 
Odontophorus capueira (uru), Pionopsitta pileata (cuiú-cuiú), Dromococcyx pavoninus 
(peixe-frito-pavonino), Drymophila malura (choquinha-carijó), Leptasthenura setaria 
(grimpeiro), Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza) e Saltator fuliginosus 
(pimentão). 

 

Espécies endêmicas 

Para este grupo, entre as espécies de aves com ocorrência para a região, 104 são 
endêmicas do bioma Mata Atlântica e 28 são endêmicas do Brasil. As aves endêmicas 
da Mata Atlântica foram representadas por 30 espécies registradas (Quadro 4.69; 
Figura 4.105 a Figura 4.111), ou seja, 14,3% do total de aves endêmicas do bioma – 
210 espécies (BROOKS; TOBIAS; BALMFORD, 1999; BENCKE; MAURÍCIO, 2006). 
Nenhuma espécie registrada é restrita ao estado do Paraná ou Brasil.  

Quadro 4.69 - Lista de espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica registradas. 

Nome Científico Nome Popular 

Odontophorus capueira uru 

Aramides saracura saracura-do-mato 

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú 

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco 

Trogon surrucura surucuá-variado 

Baryphthengus ruficapillus juruva-verde 

Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela 

Veniliornis spilogaster picapauzinho-verde-carijó 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 

Drymophila rubricollis trovoada-de-bertoni 

Drymophila malura choquinha-carijó 
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Nome Científico Nome Popular 

Conopophaga lineata chupa-dente 

Lepidocolaptes falcinellus arapaçu-escamado-do-sul 

Leptasthenura setaria grimpeiro 

Clibanornis dendrocolaptoides cisqueiro 

Synallaxis ruficapilla pichororé 

Cranioleuca obsoleta arredio-oliváceo 

Chiroxiphia caudata tangará 

Schiffornis virescens flautim 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 

Saltator fuliginosus pimentão 

Pyrrhocoma ruficeps cabecinha-castanha 

Tachyphonus coronatus tiê-preto 

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador 

Euphonia chalybea cais-cais 

 

 

Figura 4.105 - Indivíduo (macho) da espécie 
Trogon surrucura (surucuá-variado) 
registrado. 

 

 

Figura 4.106 - Indivíduo da espécie 
Ramphastos dicolorus (tucano-de-bico-verde) 
registrado em voo. 
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Figura 4.107 - Indivíduo (macho) da espécie 
Pyrrhocoma ruficeps (cabecinha-castanha) 
registrado. 

 

 

Figura 4.108 - Indivíduo (fêmea) da espécie 
Pyrrhocoma ruficeps (cabecinha-castanha) 
registrado. 

 

 

Figura 4.109 - Indivíduo (macho) da espécie 

Tachyphonus coronatus (tiê-preto) registrado. 

 

 

Figura 4.110 - Indivíduo (fêmea) da espécie 
Tachyphonus coronatus (tiê-preto) registrado. 
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Figura 4.111 - Indivíduo da espécie Basileuterus leucoblepharus (pula-
pula-assobiador) registrado. 

Espécies ameaçadas de extinção 

Para este grupo, entre as espécies de aves com ocorrência para a região, 25 estão 
ameaçadas e 34 quase ameaçadas de extinção. Em campo, foram registradas seis 
espécies de interesse conservacionista, sendo uma inclusa em listagens como 
ameaçada e cinco como quase ameaçadas. A espécie Amazona vinacea (papagaio-de-
peito-roxo; Figura 4.112), registrada em casal em três ocasiões distintas, geralmente no 
final da tarde, é endêmica da Mata Atlântica, considerada ameaçada Em Perigo (EN) 
pela IUCN, Vulnerável (VU) no Brasil e Quase Ameaçada (NT) no Estado do Paraná. 
“A destruição de seu hábitat preferencial, a Floresta Ombrófila Mista, consiste em uma 
das principais e mais preocupantes ameaças à preservação desse papagaio” (URBEN-
FILHO; STRAUBE; CARRANO, 2008).  
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Figura 4.112 - Indivíduo de um casal da espécie Amazona vinacea 
(papagaio-de-peito-roxo) registrado em voo. 

As espécies registradas Quase Ameaçadas (NT) mundialmente foram: Piculus 
aurulentus (pica-pau-dourado), Leptasthenura setaria (grimpeiro), Clibanornis 
dendrocolaptoides (cisqueiro; Figura 4.113) e Euphonia chalybea (cais-cais; Figura 
4.114 e Figura 4.115), todos endêmicas da Mata Atlântica. Outra espécie é 
considerada Quase Ameaçada no estado do Paraná: Mesembrinibis cayennensis 
(coró-coró). 
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Figura 4.113 - Indivíduo da espécie Clibanornis dendrocolaptoides 
(cisqueiro) registrado. 

 

 

Figura 4.114 - Indivíduo (macho) da espécie Euphonia chalybea (cais-cais) 
registrado. 
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Figura 4.115 - Indivíduo (fêmea) da espécie Euphonia chalybea (cais-cais) 
registrado. 

 

Ocorrência por cada tipo de formação 

A composição de espécies registradas para a região do empreendimento pode ser 
dividida em aves tipicamente florestais, várias delas frequentes da Floresta Ombrófila 
Mista, e em aves de ambientes abertos ou antropizados. No primeiro grupo pode-se 
mencionar espécies como: Crypturellus obsoletus (inhambuguaçu), Penelope obscura 
(jacuaçu), Odontophorus capueira (uru), Pionus maximiliani (maitaca-verde), Amazona 
vinacea (papagaio-de-peito-roxo), Trogon surrucura (surucuá-variado), Ramphastos 
dicolorus (tucano-de-bico-verde), Veniliornis spilogaster (picapauzinho-verde-carijó), 
Sittasomus griseicapillus (arapaçu-verde; Figura 4.116), Syndactyla rufosuperciliata 
(trepador-quiete), Chiroxiphia caudata (tangará), Schiffornis virescens (flautim), 
Cyclarhis gujanensis (pitiguari), Cyanocorax chrysops (gralha-picaça), Cissopis 
leverianus (tietinga; Figura 4.117), Basileuterus leucoblepharus (pula-pula-assobiador), 
entre outras. Merece destaque Leptasthenura setaria (grimpeiro), fortemente associado 
à floresta de araucária (Araucaria angustifolia; Figura 4.118). 
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Figura 4.116 - Indivíduo da espécie 
Sittasomus griseicapillus (arapaçu-verde) 
registrado. 

 

 

Figura 4.117 - Indivíduo da espécie 
Cissopis leverianus (tietinga) registrado. 

 

 

Figura 4.118 - Ambiente florestal, com presença de Araucaria angustifolia, 
onde foi registrado Leptasthenura setaria (grimpeiro). 

Nos ambientes abertos e alterados, borda da mata, próximos de empresas e 
residências, é comum a observação de espécies como por exemplo Coragyps atratus 
(urubu-de-cabeça-preta), Milvago chimachima (carrapateiro), Falco sparverius 
(quiriquiri; Figura 4.119), Vanellus chilensis (quero-quero; Figura 4.120), Columbina 
talpacoti (rolinha-roxa), Zenaida auriculata (pomba-de-bando), Guira guira (anu-
branco), Furnarius rufus (joão-de-barro), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Tyrannus 
melancholicus (suiriri), Tyrannus savana (tesourinha), Pygochelidon cyanoleuca 
(andorinha-pequena-de-casa), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Tangara sayaca 
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(sanhaçu-cinzento), Zonotrichia capensis (tico-tico) e Sicalis flaveola (canário-da-terra-
verdadeiro). 

Há também espécies associadas aos ambientes aquáticos, como brejos, rios e lagos, 
tanto em ambientes abertos como em meio à floresta. Neste grupo estão inclusas aves 
como Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho), Butorides striata (socozinho), 
Mesembrinibis cayennensis (coró-coró), Aramides saracura (saracura-do-mato), 
Pardirallus nigricans (saracura-sanã) e Chloroceryle amazona (martim-pescador-
verde). De modo mais específico, as cachoeiras (Figura 4.121) são importantes para 
Cypseloides senex (taperuçu-velho), que pousam em centenas de indivíduos nos 
paredões junto às quedas d’água. Já a Tachycineta albiventer (andorinha-do-rio; Figura 
4.122) nidifica em buracos nas rochas no meio do rio e em barrancos, ou galhos ocos, 
debruçados sobre a água (SICK, 1997). Serpophaga nigricans (joão-pobre) habita os 
mesmos locais, onde captura pequenos insetos na vegetação baixa presente nas suas 
margens. Para estas espécies é importante a manutenção de trechos de rios com suas 
características originais, conforme verificado no local de estudo (Figura 4.123). 
Somente através desta medida, pode ser possível preservar este importante 
componente da biodiversidade, ameaçado pela crescente demanda energética 
brasileira (SILVE; POMPEU, 2011). 

 

 

Figura 4.119 - Indivíduo (macho) da espécie 
Falco sparverius (quiriquiri) registrado em 
voo. 

 

Figura 4.120 - Indivíduo da espécie Vanellus 
chilensis (quero-quero) registrado. 

 

Figura 4.121 - Cachoeira localizada a jusante 
da barragem e tomada d’ água, ambiente 
possível de ocupação pela espécie. 
Cypseloides senex (taperuçu-velho). 
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Figura 4.122 - Indivíduo da espécie 
Tachycineta albiventer (andorinha-do-rio) 
registrado. 

 

 

Figura 4.123 - Rio localizado a jusante da barragem e tomada d’ água, 
ambiente onde foram observadas as espécies Tachycineta albiventer 
(andorinha-do-rio) e Serpophaga nigricans (joão-pobre). 

A espécie Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora), embora menos dependente, 
foi observada em campo apenas próximo da água.  Clibanornis dendrocolaptoides 
(cisqueiro) vive na mata ciliar à beira de córregos e em bambuzais (SIGRIST, 2013).  

Algumas espécies registradas podem ser observadas tanto em ambientes abertos 
quanto em locais de floresta conservada. No entanto, apenas a diversidade de hábitats 
e principalmente a manutenção de áreas contínuas de floresta podem garantir a 
permanência e sobrevivência de grande parte da avifauna local. 

 

Biologia reprodutiva e alimentação 

Alguns eventos de alimentação por aves foram observados em campo. Em Lepismium 
houlletianum (Figura 4.124) e Rhipsalis sp. (Cactaceae) foram visualizadas as espécies 
Euphonia chalybea (cais-cais) e Chlorophonia cyanea (gaturamo-bandeira) explorando 
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os frutos. A utilização de Rhipsalis sp. na dieta de Chlorophonia cyanea já é conhecida 
(PACHECO; PARRINI, 2013). Um indivíduo da espécie Leucochloris albicollis (beija-
flor-de-papo-branco) foi registrado se alimentando do néctar de Sinningia douglasii 
(Gesneriaceae; Figura 4.125). As três espécies de plantas mencionadas são epífitos 
comuns presentes na copa de grandes árvores. “As aves podem utilizar vários recursos 
de epífitas, tais como frutos, flores, sementes, água e invertebrados, material e local 
para nidificação” (COELHO, PINHEIRO, LAPS, 2002).  

Sporagra magellanica (pintassilgo) foi observado se alimentando de sementes das 
panículas de uma espécie de Asteraceae (Figura 4.126). Alimentam sua prole também, 
apenas com sementes (SICK, 1997). Os filhotes desta espécie, em ninhos instalados 
nas copas dos pinheiros, podem ser presa fácil para Ramphastos dicolorus (tucano-de-
bico-verde) (SICK, 1997), apesar deste ser basicamente frugívoro. A maioria das 
espécies frugívoras complementam sua dieta com algum invertebrado ou pequeno 
vertebrado. Uma fêmea de Pyrrhocoma ruficeps (cabecinha-castanha) foi observada se 
alimentando de inseto (Figura 4.127) e forrageando em algumas plantas juntamente 
com o macho. Quanto aos sabiás (Turdus spp.), é comum observa-los no solo à 
procura de alimento, como frutos caídos das árvores. Esse comportamento foi 
observado em Turdus amaurochalinus (sabiá-poca; Figura 4.128) e Turdus rufiventris 
(sabiá-laranjeira). 

Quanto à biologia reprodutiva, apesar do período propício ao acasalamento, apenas 
foram observados ninhos antigos de aves, como de Cacicus haemorrhous (guaxe), e 
um indivíduo de Theristicus caudatus (curicaca) carregando material (ramo de planta) 
para confecção de ninho (Figura 4.129). 

 

Figura 4.124 - Indivíduos das espécies de 
Fringillidae Euphonia chalybea (cais-cais – na 
esquerda) e Chlorophonia cyanea (gaturamo-
bandeira – na direita) registrados se 
alimentando dos frutos de Lepismium 
houlletianum (Cactaceae). 

 

Figura 4.125 - Indivíduo da espécie 
Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papo-
branco) registrado se alimentando do néctar 
de Sinningia douglasii (Gesneriaceae). 

. 
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Figura 4.126 - Indivíduo (macho) da espécie 
Sporagra magellanica (pintassilgo) registrado 
se alimentando de sementes de Asteraceae. 

 

Figura 4.127 - Indivíduo (fêmea) da espécie 
Pyrrhocoma ruficeps (cabecinha-castanha) 

registrado se alimentando de inseto. 

 

Figura 4.128 - Indivíduo da espécie Turdus 
amaurochalinus (sabiá-poca) registrado no 
solo em busca de alimento. 

 

Figura 4.129 - Indivíduo da espécie 
Theristicus caudatus (curicaca) registrado em 
voo com material para confecção de ninho. 

 

Considerações finais 

Das 467 espécies de aves listadas com ocorrência para a região do empreendimento, 
foram registradas 29,12% (136 espécies) através das atividades em campo. Esse 
número pode ser considerado alto levando em conta o tempo de amostragem em 
apenas uma campanha. Certamente a riqueza de aves é maior do que a registrada, 
sendo que a curva de acúmulo de espécies não estabilizou. 

A elevada riqueza constatada na AID pode ser atribuída aos variados tipos de 
ambientes, como áreas abertas, urbanas e florestais, aliado à presença de corpos 
hídricos diversos. Há grandes remanescentes de Floresta Ombrófila Mista interligados, 
o que pode garantir a sobrevivência de espécies como Amazona vinacea (papagaio-de-
peito-roxo) e Leptasthenura setaria (grimpeiro). A manutenção de trechos do rio com 
suas características originais é importante para espécies como Tachycineta albiventer 
(andorinha-do-rio), embora outras mais generalistas como Amazonetta brasiliensis (pé-
vermelho) possam utilizar inclusive os canais de adução para a PCH. 
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Dentre as espécies levantadas em bibliografia, 104 são consideradas endêmicas do 
bioma Mata Atlântica, 28 são endêmicas do Brasil, 25 estão ameaçadas e 34 quase 
ameaçadas de extinção. Destas, foram registradas 30 consideradas endêmicas da 
Mata Atlântica, uma ameaçada e cinco quase ameaçadas. A espécie Amazona vinacea 
(papagaio-de-peito-roxo) é considerada ameaçada Em Perigo (EN) pela IUCN, 
Vulnerável (VU) no Brasil e Quase Ameaçada (NT) no Estado do Paraná. As quase 
ameaçadas são: Piculus aurulentus (pica-pau-dourado), Leptasthenura setaria 
(grimpeiro), Clibanornis dendrocolaptoides (cisqueiro) e Euphonia chalybea (cais-cais), 
considerando o status da IUCN, e Mesembrinibis cayennensis (coró-coró) no Paraná. O 
número de aves de interesse conservacionista pode ser maior no local, sendo que 
muitas delas são raras ou de difícil detecção em campo. 

Entre os impactos que podem ser gerados com a ampliação da PCH estão o 
desmatamento de algumas áreas. Nesta fase é recomendável atentar para a presença 
de ninhos de aves, assim como modificar minimamente os ambientes e a flora. 
Também pode ocorrer redução na vazão do rio em algumas épocas mais secas. No 
entanto, essa constatação só é possível em estudos de longo prazo, envolvendo a 
sazonalidade.  

A riqueza de aves constatada no presente estudo, apesar de alta, poderia ser 
acrescida de novas espécies com o aumento do esforço amostral. Sendo assim, é 
recomendável a realização de monitoramento de fauna, contemplando a sazonalidade, 
possibilitando o registro de espécies raras, vagantes e migratórias, além de 
acompanhamento das já constatadas, a fim de subsidiar informações para proposição 
de medidas mitigatórias adequadas ao grupo das aves. 

Mastofauna 

O Brasil abriga 701 espécies de mamíferos distribuídas em 12 ordens e 50 famílias, 
sendo que destas, 298 espécies ocorrem na Mata Atlântica, com 90 endemismos. Os 
grupos mais representados são os mamíferos continentais com 232 espécies de 
roedores, 174 de morcegos, 118 de primatas e 55 de marsupiais (PAGLIA et al., 2012). 
Cerca de metade dos mamíferos continentais do território brasileiro ocorrem no bioma 
Mata Atlântica (FONSECA et al., 1996; REIS et al., 2011), das quais 35 estão 
ameaçadas de extinção (MMA, 2003), principalmente pela redução das populações em 
função da perda de habitat (quantidade e qualidade) e super-exploração. 

No estado de Paraná são encontradas 179 espécies de mamíferos continentais de 
ocorrência e de possível ocorrência (MARGARIDO & BRAGA, 2004; MIRANDA et al., 
2006; MIRANDA et al., 2007). Dentre estas, 56 espécies encontram-se sob algum risco 
de ameaça (MARGARIDO & BRAGA, 2004). 

 

Material e métodos 

Para amostragem das espécies de mamíferos foram utilizadas as seguintes 
metodologias: 

 Armadilha Fotográfica (AF): foram alocadas quatro armadilhas fotográficas 
Tigrinus®, nas áreas de influência do empreendimento. As armadilhas 
permaneceram instaladas durante cinco dias (Quadro 4.70, Figura 4.130 a 
Figura 4.133).   

24h X 4 armadilhas X 5 dias = 480h de exposição 
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Quadro 4.70 - Coordenadas geográficas de localização das Armadilhas Fotográficas. 

Armadilhas Fotográficas 

Coordenadas de Referência  

(SAD 69) 

AF 1  22J 459834 7243177 

AF 2  22J 461238 7242047 

AF 3  22J 460859 7241598 

AF 4 22J 459477 7243763 

Figura 4.130 - Armadilha Fotográfica AF 1.  
 

Figura 4.131 - Armadilha Fotográfica AF 2. 

Figura 4.132 - Armadilha Fotográfica AF 3. Figura 4.133 - Armadilha Fotográfica AF 4. 

. 

 Transectos Lineares (TL): foram percorridos transectos lineares pré-existentes 
(estradas, trilhas, beira de rios, etc.) a uma velocidade de 1,0Km/h para encontro 
de Vestígios (VE) (pegadas, fezes e etc.) de espécies de mamíferos terrestres 
(Figura 4.134 a Figura 4.137). Também foram registradas espécies através de 
Observação Direta (OD). As espécies foram identificadas com auxílio de guias 
de identificação (BORGES; TOMÁS, 2004; MAMEDE; ALHO, 2008; BECKER; 
DALPONTE, 2013). Tais atividades compreenderam cerca de 40h de 
amostragem; (Quadro 4.71). 

Quadro 4.71 - Esforço amostral de Busca Ativa de mamíferos. 

Dias de Campanha 
Esforço Amostral 

(horas) 

1 08 
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Dias de Campanha 
Esforço Amostral 

(horas) 

2 08 

3 08 

4 08 

5 08 

Total 40 

 

Figura 4.134 - Área percorrida (trilha) na 
AID. 

Figura 4.135 - Área percorrida (margem de 
rio) na AID. 

 

Figura 4.136 - Área percorrida (estrada) na 
AID.

Figura 4.137 - Profissional realizando registro 
de vestígios na AID. 

 Entrevistas (EN): Foram realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores 
locais a respeito das espécies de mamíferos frequentemente observados na 
região (Figura 4.138). 
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Figura 4.138 - Profissional realizando entrevista com trabalhador local. 
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Figura 4.139 - Disposição das áreas amostradas (mamíferos). 
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A identificação das espécies foi realizada através de literatura científica especializada, 
tais como artigos de descrição e revisão taxonômica e guias de campo Vizotto & 
Taddei, (1973); Becker & Dalponte (1991); Gregorin & Taddei, (2002); Lima-Borges & 
Tomás, (2004); Bonvicino et al. (2008); Aguirre et al. (2009). É importante salientar que 
nenhum indivíduo foi capturado e/ou coletado durante os trabalhos em campo. 

As Consultas Bibliográficas (BB) têm como alvo principal a revisão bibliográfica de 
outros trabalhos realizados na região e listar as espécies de mamíferos com possível 
ocorrência nas áreas de influência do empreendimento. Dentre os trabalhos 
consultados destacam-se IAP (2002); Reis et al. (2011), Hori (2011), Paglia et al. 
(2012) e ICMBio (2012). 

O grau de ameaça de extinção é baseado na Lista das Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (Portaria 444/2014 do Ministério do Meio Ambiente), Lista das 
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Paraná (DECRETO 7264/2010) e 
consultas no sítio da International Union for Conservation of Nature – IUCN (IUCN, 
2016). 

 

Resultados e discussão 

Através das consultas bibliográficas foram listadas 154 espécies de mamíferos com 
possível ocorrência para as áreas de influência do empreendimento. É importante 
ressaltar que a ordem Chiroptera e o grupo de pequenos mamíferos não voadores são 
contemplados nesta lista, mesmo que metodologias de amostragem de captura não 
tenham sido utilizadas na realização deste diagnóstico.  

O Quadro 4.72 mostra a lista de espécies de mamíferos citadas em bibliografia e 
registradas através dos métodos utilizados em campo, os aspectos de conservação 
das espécies também são mencionados. 

Quadro 4.72 - Lista das espécies de mamíferos. 

Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA     

Família Didelphidae     

Caluromys lanatus cuíca-lanosa BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Caluromys philander cuíca-lanosa BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Chironectes minimus gambá-d’água BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Didelphis aurita 
gambá-de-orelha-

preta 
BB 

 
LC – IUCN 

Didelphis albiventris 
gambá-de-orelha-

branca 
BB 

 
LC – IUCN 

Didelphis sp. gambá EN, VE   

Gracilinanus agilis cuíca BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Gracilinanus microtarsus cuíca BB  LC – IUCN 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Lutreolina crassicaudata cuíca BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Marmosops incanus cuíca BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Metachirus nudicaudatus cuíca BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Micoureus paraguayanus cuíca BB  LC – IUCN 

Monodelphis americana cuíca-de-três-listras BB  LC – IUCN 

Monodelphis dimidiata catita BB 
 DD – BR 

LC – IUCN 

Monodelphis iheringi catita BB 
 DD – BR 

DD – IUCN 

Monodelphis sorex catita BB 
 DD – BR 

LC – IUCN 

Monodelphis scalops catita BB 
 DD – BR 

LC – IUCN 

Philander frenatus 
cuíca-de-quatro-

olhos 
BB 

 LC – IUCN 
LC - PR 

ORDEM CINGULATA     

Família Dasypodidae     

Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole BB 
 DD – BR 

DD – PR 
LC – IUCN 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha, itê BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Dasypus hybridus tatu-mulita BB  NT – IUCN 

Dasypus septemcinctus tatu-mulita BB  LC – IUCN 

Dasypus sp. tatu VE,EN   

Euphractus sexcinctus tatu-peludo BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

ORDEM PILOSA     

Família Myrmecophagidae     

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira BB 
 VU – BR 

CR – PR 
VU – IUCN 

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim BB, EN 
 LC – IUCN 

LC - PR 

ORDEM PRIMATES     

Família Atelidae     

Alouatta guariba clamitans bugio BB, EN 
 VU – BR 

VU – PR 
LC – IUCN 

Família Cebidae     
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Sapajus nigritus macaco-prego BB, EN  NT – IUCN 

ORDEM CHIROPTERA     

Família Emballonuridae     

Peropteryx macrotis morcego BB 
 LC – IUCN 

VU - PR 

Rhynchonycteris naso morcego BB  LC – IUCN 

Saccopteryx leptura morcego BB  LC – IUCN 

Família Phyllostomidae     

Desmodus rotundus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Diaemus youngi morcego BB  DD – PR 

Diphylla ecaudata morcego BB 
 NT – PR 

LC – IUCN 

Anoura caudifer morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Anoura geoffroyi morcego BB  LC – IUCN 

Glossophaga soricina morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Chrotopterus auritus morcego BB 
 LC – PR 

LC – IUCN 

Glyphonycteris sylvestris morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Lampronycteris brachyotis morcego BB  LC – IUCN 

Macrophyllum macrophyllum morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Micronycteris megalotis morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Mimon bennettii morcego BB 
 LC – PR 

LC – IUCN 

Phyllostomus discolor morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Phyllostomus hastatus morcego BB 
 LC – IUCN 

VU - PR 

Tonatia bidens morcego BB 
 DD – PR 

DD – IUCN 

Carollia perspicillata morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Artibeus fimbriatus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Artibeus lituratus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Artibeus planirostris morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Artibeus obscurus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Chiroderma doriae morcego BB 
 VU – PR 

LC – IUCN 

Chiroderma villosum morcego BB  LC – IUCN 

Dermanura cinerea morcego BB  LC – IUCN 

Platyrrhinus lineatus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Platyrrhinus recifinus morcego BB 
 VU - PR 

LC – IUCN 

Pygoderma bilabiatum morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Sturnira lilium morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Sturnira tildae morcego BB 
 VU – PR 

LC – IUCN 

Uroderma bilobatum morcego BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Vampyressa pusilla morcego BB 
 DD – IUCN 

LC - PR 

Família Noctilionidae     

Noctilio albiventris morcego BB 
 LC – IUCN 

VU - PR 

Noctilio leporinus morcego BB 
 LC – IUCN 

VU - PR 

Família Molossidae     

Cynomops abrasus morcego BB 
 DD – IUCN 

VU - PR 

Cynomops planirostris morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Eumops auripendulus morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Eumops bonariensis morcego BB 
 LC – IUCN 

EN - PR 

Eumops glaucinus morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Eumops hansae morcego BB 
 VU – PR 

LC – IUCN 

Eumops perotis morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Molossops neglectus morcego BB 
 DD – IUCN 

EM - PR 

Molossops temminckii morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Molossus molossus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC-PR 

Molossus rufus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Nyctinomops aurispinosus morcego BB  LC – IUCN 

Nyctinomops laticaudatus morcego BB  LC – IUCN 

Nyctinomops macrotis morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Promops nasutus morcego BB 
 LC – IUCN 

VU - PR 

Tadarida brasiliensis morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Família Vespertilionidae     

Eptesicus brasiliensis morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Eptesicus diminutus morcego BB 
 DD – IUCN 

LC - PR 

Eptesicus furinalis morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Eptesicus taddeii morcego BB  NT - PR 

Lasiurus blossevillii morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Lasiurus cinereus morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Lasiurus ega morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Histiotus montanus morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Histiotus velatus morcego BB 
 DD – IUCN 

LC - PR 

Myotis albescens morcego BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Myotis levis morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Myotis nigricans morcego BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Myotis riparius morcego BB 
 LC – IUCN 

NT - PR 

Myotis ruber morcego BB 
 LC – PR 

NT – IUCN 

Rhogeessa hussoni morcego BB  DD – IUCN 

Rhogeessa io morcego BB  LC – IUCN 

ORDEM CARNIVORA     
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Família Felidae     

Leopardus pardalis jaguatirica, leãozinho BB 
 VU – PR 

LC – IUCN 

Leopardus tigrinus 
gato-do-mato-

pequeno 
BB 

 EN – BR 
VU – PR 

VU – IUCN 

Leopardus wiedii gato-maracajá BB 
 VU – BR 

VU – PR 
NT – IUCN 

Puma concolor 
leão-baio, onça, 

onça-parda, puma 
BB, EN 

 VU – BR 
VU – PR 

LC – IUCN 

Puma yagouaroundi 
jaguarundi, gato-

mourisco 
BB 

 VU - PR 
DD – PR 

LC – IUCN 

Panthera onca onça-pintada BB 
 VU – BR 

CR – PR 
NT – IUCN 

N.I. gato-do-mato VE, EN   

Família Canidae     

Cerdocyon thous 
cachorro-do-mato, 

graxaim 
BB,VE,AF, 

EN  
 LC – IUCN 

LC - PR 

Chrysocyon brachyurus lobo-guará BB 
 VU – BR 

VU – PR 
NT – IUCN 

Lycalopex gymnocercus cachorro-do-campo BB 
 DD – PR 

LC – IUCN 

Família Mustelidae     

Lontra longicaudis lontra BB,VE, EN 
 NT – PR 

DD – IUCN 

Eira barbara irara BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Galictis cuja furão BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Família Mephitidae     

Conepatus chinga zorrilho BB 
 DD – PR 

LC - IUCN 

Família Procyonidae     

Nasua nasua quati BB, EN 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Procyon cancrivorus mão-pelada BB,VE 
 LC – IUCN 

LC - PR 

ORDEM PERISSODACTYLA     

Família Tapiridae     
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Tapirus terrestris anta BB 
 VU BR 

VU – PR 
VU – IUCN 

ORDEM ARTIODACTYLA     

Família Tayassuidae     

Pecari tajacu cateto BB, EN 
 VU – PR 

LC – IUCN 

Tayassu pecari queixada BB 
 VU - PR 

CR – PR 
VU – IUCN 

Família Suidae     

Sus scrofa* javali BB   

Família Cervidae     

Mazama americana veado-mateiro BB 
 VU – PR 

DD – IUCN 

Mazama gouazoubira 
veado-virá, veado-

catingueira 
BB 

 LC – PR 
LC - IUCN 

Mazama nana veado-bororó-do-sul BB 
 VU – BR 

VU – PR 
VU – IUCN 

Mazama sp. veado VE, EN   

Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro BB 
 VU – BR 

CR – PR 
NT – IUCN 

ORDEM LAGOMORPHA     

Família Leporidae     

Sylvilagus brasiliensis 
tapiti, coelho-

brasileiro 
BB 

 VU – PR 
LC – IUCN 

Lepus europaeus* lebre BB,OD, EN  LC – IUCN 

ORDEM RODENTIA     

Família Sciuridae     

Guerlinguetus ingrami esquilo, serelepe BB 
 DD – IUCN 

LC - PR 

Família Cricetidae     

Abrawayaomys ruschii rato-do-mato BB  LC – IUCN 

Akodon cursor rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Akodon montensis rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Akodon paranaensis rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Akodon serrensis rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 
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Táxon / Nome Científico Nome Popular 
Método de 

Amostragem 
 Aspectos de 

Conservação 

Bibimys labiosus rato-do-mato BB  LC – IUCN 

Brucepattersonius iheringi rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Delomys dorsalis rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Delomys sublineatus rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

DD PR 

Euryoryzomys russatus rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Hylaeamys laticeps rato-do-mato BB  NT – IUCN 

Holochilus brasiliensis rato-d'água BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Juliomys pictipes rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Necromys lasiurus rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Nectomys squamipes rato-d'água BB,OD,VE 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Oligoryzomys flavescens rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Oligoryzomys nigripes rato-do-mato BB  LC – IUCN 

Oxymycterus delator rato-porco BB 
 LC – IUCN 

DD – PR 

Oxymycterus judex rato-porco BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Oxymycterus nasutus rato-porco BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Rhipidomys mastacalis 
rato-escalador-de-

cauda-longa 
BB 

 
LC – IUCN 

Sooretamys angouya rato-do-mato BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Thaptomys nigrita rato-pitoco BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Wilfredomys oenax rato-do-mato BB 
 EN - BR 

EN – IUCN 
CR - PR 

Família Erethizontidae     

Coendou spinosus 
ouriço, porco-

espinho 
BB, EN 

 
LC – IUCN 

Família Caviidae     

Cavia aperea preá BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Cavia fulgida preá BB  LC – IUCN 

Cavia porcelus preá BB  LC – IUCN 
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Cavia sp.  preá AM   

Hydrochoerus hydrochaeris capivara BB, EN 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Família Dasyproctidae     

Dasyprocta azarae cutia 
BB, AF, OD, 

VE, EN 
 DD – IUCN 

LC - PR 

Família Cuniculidae     

Cuniculus paca paca BB,VE, EN 
 EN – PR 

LC – IUCN 

Família Echimyidae     

Euryzygomatomys spinosus guirá-do-rio BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Kannabateomys amblyonyx rato-da-taquara BB 
 LC – IUCN 

DD - PR 

Família Myocastoridae     

Myocastor coypus ratão-do-banhado BB 
 LC – IUCN 

LC - PR 

Legenda: Método de Registro: Bibliografia (BB), Entrevistas (EN), Observação Direta (OD), Armadilha 
Fotográfica (AF), Animal Morto (AM), Vestígios (VE). Aspectos de Conservação: Catalogadas 
conforme as categorias: Dados Deficientes (DD), Menos Preocupante (LC), Quase Ameaçada (NT), 
Vulnerável (VU) e Criticamente Ameaçada (CR) de acordo com a lista do Estado do Paraná (PR) e União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) * Espécie exótica. 

Durante as atividades em campo foram registradas 12 espécies de mamíferos, o que 
corresponde a aproximadamente 8% da riqueza com ocorrência esperada para a área 
de estudo (Gráfico 4.82). 

 

Gráfico 4.82 - Número de espécies citadas em bibliografia e registradas nas 
atividades de campo. 
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O Gráfico 4.83 apresenta a distribuição dos registros das espécies por método de 
registros aplicados em campo. 

 

Gráfico 4.83 - Espécies registradas conforme metodologia aplicada em 
campo. 

Através dos transectos lineares foram obtidos 19 registros pertencentes à 12 espécies 
(Quadro 4.73): Didelphis sp. (gambá) (Figura 4.140), Dasypus sp. (tatu) (Figura 4.141), 
Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) (Figura 4.142 e Figura 4.143), Lontra longicaudis 
(lontra) (Figura 4.144), Procyon cancrivorus (mão-pelada) (Figura 4.145), Mazama sp. 
(veado) (Figura 4.146), Lepus europaeus (lebre) (Figura 4.147), Nectomys squamipes 
(rato-d'água) (Figura 4.148), Cavia sp. (preá) (Figura 4.149), Dasyprocta azarae (cutia) 
(Figura 4.150) e Cuniculus paca (paca) (Figura 4.151). Além de vestígios pertencentes 
à família Felidae, os quais não foi possível identificação a nível de gênero ou espécie 
(Figura 4.152). 

Quadro 4.73 - Espécies registradas nos transectos lineares. 

REG Espécie 
Método de 
Registro 

Coordenadas de Referência 
(SAD 69) 

1 Didelphis sp. VE (pegadas) 22J 461256 7241446 

2 Dasypus sp. VE (pegadas) 22J 460920 7242029 

3 Dasypus sp. VE (pegadas) 22J 460228 7243056 

4 Felidae n.i. VE (fezes) 22J 460684 7242331 

5 Felidae n.i. VE (fezes) 22J 460197 7243116 
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REG Espécie 
Método de 
Registro 

Coordenadas de Referência 
(SAD 69) 

6 Cerdocyon thous VE (pegadas) 22J 459478 7243616 

7 Cerdocyon thous VE (pegadas) 22J 460475 7242225 

8 Cerdocyon thous VE (fezes) 22J 460197 7243116 

9 Cerdocyon thous VE (fezes) 22J 459890 7242751 

10 Lontra longicaudis VE (pegadas) 22J 460859 7241598 

11 Procyon cancrivorus VE (pegadas) 22J 460475 7242225 

12 Mazama sp. VE (pegadas) 22J 459964 7243154 

13 Lepus europaeus OD 22J 460475 7242225 

14 Nectomys squamipes OD 22J 459754 7243605 

15 Cavia sp. AM 22J 459890 7242751 

16 Dasyprocta azarae VE (pegadas) 22J 459754 7243605 

17 Dasyprocta azarae VE (pegadas) 22J 459409 7243754 

18 Dasyprocta azarae VE (pegadas) 22J 459274 7243780 

19 Cuniculus paca VE (pegadas) 22J 459409 7243754 

Legenda: Método de Registro: VE – Vestígios, OD – Observação direta e AM – Animal morto. 
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Figura 4.140 - Vestígios (pegadas) de 
Didelphis sp. (gambá) encontrados na área de 
influência do empreendimento

 
Figura 4.141 - Vestígios (pegadas) de  
Didelphis sp. (gambá) encontrados na área 
de influência do empreendimento 

Figura 4.142 - Vestígios (pegadas) de 
Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) 
encontrados na área de influência do 
empreendimento.

Figura 4.143 - Vestígios (fezes) de Cerdocyon 
thous (cachorro-do-mato) encontrados na 
área de influência do empreendimento. 

Figura 4.144 - Vestígios (pegadas) de Lontra 
longicaudis (lontra) encontrados na área de 
influência do empreendimento.

Figura 4.145 - Vestígios (pegadas) de 
Procyon cancrivorus (mão pelada) 
encontrados na área de influência do 
empreendimento. 
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Figura 4.146 - Vestígios (pegadas) de 
Mazama sp. (veado) encontrados na área de 
influência do empreendimento.

Figura 4.147 - Observação direta de Lepus 
europaeus (lebre) encontrados na área de 
influência do empreendimento. 

Figura 4.148 - Observação direta de 
Nectomys squamipes (rato-d'água) 
encontrados na área de influência do 
empreendimento.

Figura 4.149 - Animal encontrado morto, 
Cavia sp. (preá) encontrados na área de 
influência do empreendimento. 

Figura 4.150 - Vestígios (pegadas) de 
Dasyprocta azarae (cutia) encontrados na 
área de influência do empreendimento.

Figura 4.151 - Vestígios (pegadas) de 
Cuniculus paca (paca) encontrados na área 
de influência do empreendimento. 
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Figura 4.152 - Vestígios (fezes) de Felidae n.i. (gato-do-mato) 
encontrados na área de influência do empreendimento. 

Através das Armadilhas Fotográficas foram registradas duas espécies de mamíferos 
(Quadro 4.74): Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) (Figura 4.153) e Dasyprocta 
azarae (cutia) (Figura 4.154). 

Quadro 4.74 - Espécies de mamíferos registradas nas Armadilhas Fotográficas. 

REG Espécie Armadilha Fotográfica 

1 Cerdocyon thous AF 1 

2 Dasyprocta azarae AF 4 

 

Figura 4.153 - Cerdocyon thous (cachorro-do-
mato) registrado na AF 2. 

Figura 4.154 - Dasyprocta azarae (cutia) 
registrado na AF 4. 

Durante as entrevistas com os moradores locais foram citadas 17 espécies para as 
áreas de influência do empreendimento. Como esperado quase todas as citações 
referem-se a espécies de médio e grande porte. Em alguns casos não foi possível 
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associar o nome comum a uma espécie em particular, como por exemplo, para os 
felídeos do gênero Leopardus.  

Das 17 espécies citadas nas entrevistas, nove foram registradas durante os trabalhos 
de campo. Porém o não registro destas espécies durante o trabalho não exclui a 
ocorrência destas espécies para a localidade.  

Segue abaixo uma breve descrição das espécies de mamíferos registradas em campo, 
durante as atividades desenvolvidas para o presente diagnóstico: 

 

Didelphis  sp. (gambá) 

Descrição e ecologia: conforme levantamentos bibliográficos podem ocorrer duas 
espécies deste gênero nas de influência do empreendimento, possuem tamanho e 
características semelhantes, possui coloração grisalha, situação atribuída à mistura 
dos pelos negros e esbranquiçados (REIS et al., 2006). Apresenta três faixas 
longitudinais escuras na cabeça, uma mediana e duas passando pelos olhos. 
Considerada frugívora-onívora, escansorial e ocorre em diversos ambientes, 
incluindo áreas urbanas e rurais (SILVA, 1994; FONSECA et al., 1996; EISENBERG 
& REDFORD, 1999; CÁCERES, 2002).  

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(pegada) na área de influência. 

 

Dasypus sp. (tatu) 

Descrição e ecologia: conforme levantamentos bibliográficos podem ocorrer três 
espécies deste gênero nas de influência do empreendimento, no entanto, para 
alguns registros não foi possível identificar a espécie. 

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(pegadas) na área de influência. 

Felidae N.I. (gato-do-mato) 

Descrição e ecologia: Os vestígios de felideos como fezes e pegada das espécies 
Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus wiedii (gato-maracajá), Leopardus 
tigrinus (gato-do-mato-pequeno) e Puma yagouaroundi (gato-mourisco), são 
bastante semelhantes e nem sempre é possível a identificação da espécie apenas 
através destes vestígios. Conforme levantamentos bibliográficos as quatro espécies 
podem ocorrer nas áreas de influência do empreendimento. Sendo assim utilizamos 
N.I. para os vestígios desta família que não foram identificados a nível de gênero.  

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(fezes) nas áreas de influência. 

Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) 

Descrição e ecologia: com pelagem curta, possui coloração variando do cinza ao 
castanho, patas possuem tom cinza-escuro ou negro e o ventre claro. É 
característica na espécie a presença de uma faixa de pelos pretos da nuca até a 
cauda (REIS et al., 2010). Classificada com onívora, com dieta oportunista e 
generalista, possui hábito preferencialmente noturno e se desloca solitário ou aos 
pares, por trilhas, bordas de mata e estradas à procura de alimentos (BRADY, 1979; 
BERTA, 1982; PERACCHI et al., 2002). 
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Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através das 
Armadilhas Fotográficas e vestígios (pegadas) nas áreas de influência. 

Lontra longicaudis (lontra) 

Descrição e ecologia: de médio porte, possui coloração marrom-parda quase preta, 
com o lado ventral mais claro e pelos dispostos em duas camadas para melhorar o 
isolamento térmico (CIMARDI, 1996). Característica marcante são os pés com 
membrana interdigital e cauda um pouco achatada na extremidade para facilitar o 
nado (SILVA, 1994). Carnívora e de hábito noturno, pode apresentar atividade 
noturna. Vive em ambientes florestados próximos água, com preferência por cursos 
da água rápidos (INDRUSIAK & EIZIRIK, 2003). 

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(pegada) nas áreas de influência. 

Procyon cancrivorus (mão-pelada) 

Descrição e ecologia: solitária e noturna, esta espécie vive geralmente próximo de 
banhados, rios, mangues e praias (REIS et al., 2006). Apresenta coloração 
acinzentada com alguns pontos avermelhados ou castanhos, possui uma máscara 
negra em torno dos olhos e a cauda com anéis negros. Suas mãos têm longos 
dedos com pelagem bem curta, possuem o tato bem desenvolvido. Tem distribuição 
geográfica nas Américas, habitando florestas equatoriais e tropicais. Possui hábitos 
noturnos, sendo um bom nadador e escalador (NOWAK, 1999).  

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(pegada) nas áreas de influência. 

Mazama sp. (veado)  

Descrição e ecologia: conforme levantamentos bibliográficos podem ocorrer três 
espécies deste gênero nas de influência do empreendimento, no entanto, não foi 
possível identificar a espécie.  

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(pegada) nas áreas de influência. 

Lepus europaeus (lebre)  

Descrição e ecologia: espécie introduzida no Brasil pode ser encontrada desde o 
estado do Rio Grande do Sul, onde foi registrada pela primeira vez em 1965, até o 
estado de Goiás (MOURA-BRITTO E PATROCINIO, 2006). Atinge entre 47 e 67 cm 
de comprimento e 30 cm de altura, e entre 3 e 5kg de massa. Diferente do 
Sylvilagus brasiliensis (tapiti), apresenta patas traseiras e orelhas mais longas. 
Possui pelagem marrom clara com a barriga branca, cauda preta na superfície e 
branca na parte inferior.  

Distribuição na área do empreendimento: um indivíduo foi observado nas áreas 
de influência. 

Nectomys squamipes (rato-d’água) 

Descrição e ecologia: considerado de tamanho médio para a família, possui 
pelagem dorsal longa e brilhante, sendo que os pelos dorsais variam do castanho-
amarelado ao marrom, pelos ventrais são esbranquiçados ou acinzentados. É 
característica marcante a presença de membranas interdigitais nas patas 
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posteriores. Tem hábito semiaquático e noturno, ocorrendo preferencialmente em 
ambientes com fluxo de água (modificado de REIS et al., 2010). 

Distribuição na área do empreendimento: um indivíduo foi observado nas áreas 
de influência. 

Cavia sp. (preá) 

Descrição e ecologia:  três espécies com ocorrência para área influência do 
empreendimento todas morfologicamente muito semelhantes, de pequeno porte, 
pode alcançar mais de 25 cm de comprimento, não possui cauda, e sua pelagem é 
áspera e de tonalidade grisácea. Classificada como herbívora, alimenta-se de 
vegetação herbácea de diferentes espécies (CIMARDI, 1996; GONZÁLES, 2001). 
Vive em bordas de matas, capoeiras, capinzais, gravatazais ou qualquer outro tipo 
de vegetação baixa e fechada, preferencialmente com água nas proximidades. 

Distribuição na área do empreendimento: um indivíduo foi encontrado morto na 
área de influência. 

Dasyprocta azarae (cutia)  

Descrição e ecologia: com tamanho grande dentre os roedores, possui coloração 
dorsal castanho-amarelado, podendo variar de intensidade. Alimenta-se de frutas, 
sementes, raízes e plantas suculentas. Apresenta hábito diurno, podendo ser 
encontrados em ambientes florestais e alterados, nestes, descrita com alterações 
em seus padrões de atividades (modificado de REIS et al., 2010). 

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através das 
Armadilhas Fotográficas e vestígios (pegadas) na área de influência. 

Cuniculus paca (paca)  

Características e Ecologia: considerado um roedor de grande porte, a pelagem 
dorsal varia entre castanho-avermelhado e castanho-escuro com o ventre mais 
claro, possui longitudinalmente um padrão de manchas brancas e redondas. 
Possuem habito noturno e durante o dia se escondem em tocas, arbustos ou árvores 
caídas (modificado de REIS et al., 2010). 

Distribuição na área do empreendimento: espécie registrada através de vestígios 
(pegada) na área de influência. 

 

Espécies de relevante interesse médico ou sanitário 

Na área de estudo foi verificada a presença de cachorros doméstico (Canis lúpus 
familiaris), gato doméstico (Felis catus domestica) Didelphis sp. (gambá). Estes animais 
são reservatório e transmissores de várias doenças à população local, tais como raiva, 
leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose, criptococose, entre outras.  

 

Indicativo de ocorrência de espécies recentemente descritas 

Para este grupo não foram registradas espécies recentemente descritas. 

 

Espécies cinegéticas 

Para o grupo dos mamíferos foram registradas algumas espécies cinegéticas. 
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 Didelphis sp. (gambá) – espécie vítima da atividade de caça, pois 
frequentemente é encontrado em propriedades; 

 Dasypus sp. (tatu) – espécie vítima da atividade de caça; 

 Leopardus sp. (gato) – espécies vítima da atividade de caça pois 
frequentemente preda animais de criação nas propriedades rurais; 

 Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) – espécie vítima da atividade de caça 
pois frequentemente preda animais de criação nas propriedades rurais; 

 Procyon cancrivorus (mão-pelada) – espécie vítima da atividade de caça pois 
frequentemente preda animais de criação nas propriedades rurais. 

 Mazama sp. (veado) – espécie vítima da atividade de caça; 

 Dasyprocta azarae (cutia) – espécie vítima da atividade de caça; 

 Cuniculus paca (paca) – espécie vítima da atividade de caça; 

 

Espécies raras 

Para este grupo não foram registradas espécies raras. 

 

Espécies ameaçadas de extinção 

 Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) - A destruição de seu 
ambiente natural é a principal ameaça a esta espécie, no sul do Brasil as áreas 
de campos são frequentemente convertidas em reflorestamentos de espécies 
exóticas como Pinus spp., que possuem alta capacidade de dispersão, 
invadindo e descaracterizando áreas de preservação permanente (contaminação 
biológica), eliminando assim ambientes fundamentais à sobrevivência da 
espécie. Outras ameaças a esta espécie são: ataques de cães, atropelamentos 
e caça ilegal (Braga, 2009);  

 Alouatta guariba clamitans (bugio) - As principais ameaças a esta espécie são 
a fragmentação e perda de habitat, captura e caça ilegal (MARQUES et al., 
2002; MACHADO et al., 2008). 

 Peropteryx macrotis (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de 
abrigos e recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade 
acidental durante programas de controle do morcego hematófago (Desmodus 
rotundus) (MIRANDA et al., 2009);   

 Phyllostomus hastatus (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de 
abrigos e recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade 
acidental durante programas de controle do morcego hematófago (Desmodus 
rotundus) (MIRANDA et al., 2009);   

 Chiroderma doriae (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de 
abrigos e recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade 
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acidental durante programas de controle do morcego hematófago (Desmodus 
rotundus) (MIRANDA et al., 2009);   

 Sturnira tildae (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a destruição e 
descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de abrigos e 
recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade acidental durante 
programas de controle do morcego hematófago (Desmodus rotundus) 
(MIRANDA et al., 2009);   

 Chiroderma doriae (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de 
abrigos e recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade 
acidental durante programas de controle do morcego hematófago (Desmodus 
rotundus) (MIRANDA et al., 2009);   

 Platyrrhinus recifinus (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de 
abrigos e recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade 
acidental durante programas de controle do morcego hematófago (Desmodus 
rotundus) (MIRANDA et al., 2009); 

 Eumops hansae (morcego) - A principal ameaça a esta espécie é a destruição 
e descaracterização de seu habitat que diminui a possibilidade de abrigos e 
recursos alimentares. Outra ameaça a espécie é a mortandade acidental durante 
programas de controle do morcego hematófago (Desmodus rotundus) 
(MIRANDA et al., 2009);   

 Leopardus pardalis (jaguatirica) – A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e fragmentação de seu habitat, além desta ainda há outras ameaças 
como a caça ilegal para obtenção de pele e a perseguição por conflitos em 
criações. Esta espécie é frequentemente abatida quando ataca criações de 
animais domésticos (PEREIRA et al., 2009); 

 Leopardus tigrinus (gato do mato pequeno) - A principal ameaça a esta 
espécie é a destruição e fragmentação de seu habitat, além desta ainda há 
outras ameaças como a caça ilegal para obtenção de pele e a perseguição por 
conflitos em criações. Esta espécie é frequentemente abatida quando ataca 
criações de animais domésticos (PEREIRA et al., 2009); 

 Leopardus wiedii (gato-maracajá) - A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição e fragmentação de seu habitat, além desta ainda há outras ameaças 
como a caça ilegal para obtenção de pele e a perseguição por conflitos em 
criações. Esta espécie é frequentemente abatida quando ataca criações de 
animais domésticos (PEREIRA et al., 2009); 

 Puma concolor (puma) - A principal ameaça a esta espécie é a destruição e 
fragmentação de seu habitat. Outra importante ameaça a esta espécie é a caça 
e abate devido a prejuízos econômicos causados pela predação de animais 
domésticos, em decorrência disto o puma é hoje a espécie mais perseguida no 
estado (BRAGA & VIDALIN, 2009); 

 Panthera onca (onça-pintada) – A fragmentação e perda de habitat é a 
principal ameaça a esta espécie. Por se tratar de um grande felino topo de 
cadeia, a onça pintada utiliza extensas áreas de vida e depende de alto grau de 
conservação das florestas, a fragmentação dos ambientes naturais compromete 
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seriamente as suas populações. Além desta, a caça e o abate por ataques a 
rebanhos domésticos e a transmissão de doenças por animais domésticos, 
também são ameaças a esta espécie (MAZZOLLI et al., 2009); 

 Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) – A principal ameaça a esta espécie é a 
destruição de seus ambientes naturais, a conversão de campos e cerrados para 
o desenvolvimento de atividades agrosilvipastoris parece afetar as suas 
populações. Outras ameaças a espécie são os atropelamentos e a 
disseminação de patógenos por cães domésticos (BRAGA et al., 2009); 

 Lontra longicaudis (lontra) – A principal ameaça a esta espécie são: a caça e 
abate, a ocupação humana e o desmatamento das margens dos cursos d’água, 
a poluição dos cursos d’água e a ainda a construção e operação de hidrelétricas. 
Os barramentos de hidrelétricas para a criação do reservatório modificam a 
composição da ictiofauna local, principal alimento de lontras, podendo causar 
consequências para a espécie, porém não há estudos indicando tais 
consequências (QUADROS, 2009).  

 Tapirus terrestris (anta) - A principal ameaça a esta espécie é a perda e 
transformação de seu habitat além da caça e da indisponibilidade de Unidades 
de Conservação e remanescentes florestais que possuam tamanho suficiente 
para manter e proteger populações viáveis (VIDOLIN & MANGINI, 2009); 

 Pecari tajacu (cateto) – A destruição e descaracterização de seu habitat é a 
principal ameaça para esta espécie. Sofre também com a caça para obtenção 
de sua carne e couro. Além disso sofrem perseguição devido a predação de 
lavouras (VIDOLIN et al., 2009). 

 Tayassu pecari (queixada) – Pode ser considerado um dos mamíferos mais 
ameaçados da região Neotropical por viverem em grandes grupos, necessitando 
assim de extensas áreas para obter recursos. Além da fragmentação e 
destruição de seu habitat os queixadas são extremamente suscetíveis a caça, 
chegando a extinção em muitos fragmento de Mata Atlântica (KEUROGHLIAN et 
al., 2012); 

 Mazama nana (veado-bororó-do-sul) – A perda, fragmentação e destruição do 
seu habitat é a principal ameaça a esta espécie. A caça, predação por cães e 
enfermidades transmitidas por ungulados domésticos como ovinos e bovinos 
também são grandes ameaças a esta espécie (VOGLIOTTI et al., 2009); 

 Mazama americana (veado-mateiro) Perda e fragmentação do habitat – a 
crescente perda e fragmentação do habitat devido ao avanço das fronteiras 
urbanas e rurais tem se tornado a principal ameaça aos cervídeos brasileiros. 
Para o veado-mateiro, isso não é diferente. Em conseqüência desta grande 
alteração e eliminação do habitat o veado-mateiro e outros cervídeos têm uma 
retração na sua área de ocorrência original (Szabó et al. 2003, Pinder & Seal 
1995, Wemmer 1998); 

 Ozotoceros bezoarticus (veado-campeiro) – A perda de habitat é a principal 
ameaça a esta espécie, além desta, a caça o atropelamento de indivíduos e a 
introdução de ungulados domésticos, como ovinos, também são importantes 
ameaças ao veado campeiro (BRAGA, 2009); 

 Sylvilagus brasiliensis (tapiti) – A destruição e descaracterização de seu 
habitat é uma das principais ameaças a esta espécie. Sofre também com a caça 
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e abate para consumo de sua carne, além de ser perseguido por predar hortas. 
É possível que o tapiti seja diretamente afetado pela introdução da lebre 
europeia (Lepus europaeus) por competição, porém não existem estudos que 
avaliem a real existência e intensidade desta competição (BRAGA, 2009).  

 Wilfredomys oenax (rato do mato) – Esta espécie encontra-se ameaçada 
principalmente pela destruição de seu hábitat. Os poucos dados existentes não 
esclarecem bem em que habitats a espécie pode ser encontrada. A falta de 
conhecimento sobre Wilfredomys oenax não indicam especificamente quais as 
ameaças que sofre (CHIARELLO et al., 2008); 

 Cuniculus paca (paca) – Embora utilizem pequenas áreas de vida, uma das 
principais ameaças a esta espécie é a perda e descaracterização de seu habitat. 
Sofre forte pressão por caça, pois sua carne é muito apreciada em várias 
localidades. Além disto também é perseguida e predada por cães domésticos 
(AGUIAR & MORO-RIOS, 2009). 

 

Considerações finais 

Durante o trabalho realizado em campo foram registradas 12 espécies de mamíferos 
para área do empreendimento representando cerca de 8% das espécies de possível 
ocorrência que através das bibliografias foram somadas 154 espécies. No entanto a 
lista de ocorrência contempla as espécies dos grupos de pequenos mamíferos 
(Didelphimorphia, Rodentia e Chiroptera), que representam aproximadamente 72% 
desta lista e que não tiveram amostragem prevista para este estudo devido à 
necessidade de metodologias que envolvam captura. 

As espécies registradas correspondem em igualdade com os ambientes encontrados 
na área do empreendimento, onde em áreas antropizadas foram registradas as 
espécies que aturam de uma certa forma essa antropização como, Cerdocyon thous 
(cachorro-do-mato) e Procyon cancrivorus (mão-pelada) e em áreas com uma grau de 
alteração ambiental menor, foram registradas espécies que são mais sensíveis a algum 
grau de antropização, com o registro de Dasyprocta azarae (cutia) e Cuniculus paca 
(paca) nas áreas de mata encaixadas na calha do rio. 

Dentre as espécies registradas uma está na lista de espécies ameaçadas do estado do 
Paraná Cuniculus paca (paca), e ainda deve se levar em conta o registro das espécies 
a nível de família como o registro (através de vestígios) pertencentes a família Felidae, 
onde todas as espécies listadas na bibliografia sofrem com algum grau de ameaça.   

Os possíveis impactos que o empreendimento poderá gerar sobres as espécies de 
mamíferos são a perda de hábitat pelas áreas suprimidas do empreendimento, a 
presença de animais domésticos e o atropelamento de animais silvestres nas estradas. 
Durante os trabalhos de campo foram visualizados gatos e cães em ambientes de 
floresta. A presença destes animais domésticos representa uma potencial ameaça aos 
mamíferos sendo capazes de depredar a fauna nativa, além de competirem por 
alimentos e disseminarem doenças (ROCHA & DALPONTE, 2006).  

A lista de espécies apresentada, mesmo que significativa, não deve ser considerada 
completa, uma vez que para se obter uma lista mais precisa seria necessário a 
aplicação de metodologias que envolvam capturas, além de contemplar as 
sazonalidades. 
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Apesar das pressões antrópicas encontradas, levando em consideração o número de 
espécies registradas, as áreas de influência do empreendimento desempenham 
importante papel para a manutenção e conservação da mastofauna regional, servindo 
de refúgio para algumas espécies e até mesmo de corredor para espécies mais raras. 

Tendo em vista a qualidade ambiental encontrada em grande parte das áreas de 
influência do empreendimento, um monitoramento sazonal com captura, que contemple 
todos os grupos da mastofauna local, juntamente com a implantação do 
empreendimento, se faz necessário, visando assim analisar e mitigar os possíveis 
impactos do empreendimento sobre as espécies. 
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4.2.3. Unidades de Conservação 

 

Em 18 de julho de 2000 foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), através da Lei Federal número 9.985. De maneira geral, essa lei define 
Unidades de Conservação, as quais são legalmente estabelecidas pelo Poder Público 
com finalidades específicas de conservação e limites definidos, levando em 
consideração as peculiaridades naturais e relevantes do local.  

Sabe-se que as Unidades de Conservação têm como foco principal a mantença da 
diversidade biológica. Desse modo, há uma relativa importância em se analisar se 
existem Unidades de Conservação próximas às áreas que sofrerão influência direta e 
indireta com a implantação e operação do empreendimento em questão. 

Na região da PCH Boa Vista II, foi registrada apenas uma Unidade de Conservação, na 
Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento, a Área de Preservação Ambiental 
(APA) da Serra da Esperança. A APA da Serra da Esperança está localizada na porção 
centro-sul do Estado do Paraná, constituindo-se na divisão natural entre o segundo e 
terceiro planaltos paranaenses, a uma distância aproximada de 16 quilômetros do 
empreendimento. Foi criada pela Lei Estadual n° 9.905 de 27 de janeiro de 1992 com o 
intuito de conservar os recursos hídricos e ecossistemas regionais, entre outros 
objetivos. Possui uma área de 206.555,82 hectares, abrangendo os municípios de 
Guarapuava, Inácio Martins, Cruz Machado, Mallet, União da Vitória, Prudentópolis, 
Irati, Rio Azul, Paula Freitas e Paulo Frontin, sendo de responsabilidade do IAP - 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2009). 

A região (no sentido de divisão político-administrativa) onde está inserida a AII da PCH 
Boa Vista II é caracterizada pelo predomínio da Floresta Ombrófila Mista (Floresta de 
Araucária) e Floresta Ombrófila Densa (Floresta Atlântica), onde existem áreas 
consideradas Prioritárias para Conservação Biológica. De acordo com consultas no 
mapa das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira – Biodiversidade 31 – Portaria MMA nº 9, de 23 
de janeiro de 2007 foram constatadas quatro áreas, além da APA da Serra da 
Esperança. Existem também três terras indígenas no entorno do empreendimento. 

Na AII, encontram-se duas áreas prioritárias para conservação e uma terra indígena. A 
mais próxima ao empreendimento é a terra indígena de Marrecas, a cerca de 3,5 
quilômetros. A Terra Indígena de Marrecas foi homologada em 25 de março de 1984 
pelo Decreto 89.495, declarada área de domínio da comunidade Kaingang. Possui uma 
extensão de 16.839 hectares e está situada nos municípios de Guarapuava, 
Prudentópolis e Turvo que concentra a maior parte (SIMONI, 2009). Há 
aproximadamente 4,5 quilômetros da PCH Boa Vista II, nos limites da AII, está a área 
considerada de prioridade muito alta Barra Grande, no município de Prudentópolis. 
Ainda na AII, encontra-se a área de Turvo, considerada de prioridade alta, a uma 
distância de 11 quilômetros da PCH. Fora das áreas de influência encontram-se ainda 
as áreas prioritárias Cavernosa e Reserva e as terras indígenas Faxinal e Ivaí. 

Segundo a Resolução CONAMA n°428/2010 e 473/2015, o licenciamento de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, localizados numa faixa de 3km a 
partir do limite de Unidade de Conservação, só poderá ser concedido após autorização 
do órgão responsável pela administração da UC. No caso em tela, a única Unidade de 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

316 

Conservação, além de ser uma APA, que não se enquadra nessa resolução, encontra-
se a uma distância superior a 3 km. 

Devido às especificidades do projeto e da distância do empreendimento em relação à 
referida unidade de conservação, consideramos que a implantação do mesmo não 
implicará em impactos diretos na área da UC tampouco nas Áreas Prioritárias e Áreas 
Indígenas (vide Apêndice Q).  
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4.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

A confecção deste diagnóstico exigiu o levantamento de uma série de dados e 
informações referentes à área de estudo. O conteúdo aqui compilado visa subsidiar um 
modelo de análise que não apenas apresenta os dados em série, mas que antes visa 
contextualizá-los de forma coerente. 

No concernente ao histórico dos municípios as principais fontes foram livros de 
historiadores conceituados, em especial Cabral (1987), Côrrea & Rosa (1992) e SMPU 
(2012). Também foram utilizados os levantamentos históricos municipais apresentados 
no banco de dados IBGE Cidades 2010 (IBGE, 2010a). 

Os dados referentes ao uso do solo são resultantes de consultas aos dados dos 
Censos Agropecuários de 2006, pesquisa realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. Vale salientar que os mapeamentos apresentados 
como figuras ao longo do texto possuem intuito ilustrativo, sem o mesmo rigor 
cartográfico dos mapas. 

Os indicadores demográficos, por sua vez, foram obtidos juntos ao Sistema IBGE de 
Recuperação Automática – SIDRA, que congrega dados de pesquisas distintas. Dentre 
as pesquisas acessadas através do SIDRA estão o Censo Demográfico 1991, 2000 e 
2010 e a Contagem da População 1996 e 2007. Foi utilizada também a divisão por 
setores censitários, associada ainda com a análise por sensoriamento remoto. Para o 
cenário econômico, as principais fontes de pesquisa foram o Censo Agropecuário de 
2006; as Pesquisas de Produção Agrícola e Pecuária Municipal; Produção da Extração 
Vegetal e da Silvicultura e o Cadastro Central de Empresas. O texto referente ao Índice 
de Desenvolvimento Humano contou com suporte dos relatórios do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.  

No que tange à educação, foi consultado o Censo Educacional, bem como publicações 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 
Assim como o trecho sobre as condições de saúde que se vale de diversas bases de 
dados do Ministério da Saúde. 

Os demais dados de infraestrutura fazem uso de dados do Censo Demográfico de 
2010, da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, de informações cedidas pelas 
prefeituras municipais e pelas companhias que fornecem serviços, como eletrificação, 
tratamento de água e de esgoto. Os dados concernentes aos meios de comunicação, 
por sua vez, resultam de consultas em campo. 

Para as atrações turísticas fez-se uso de sites das prefeituras e secretarias de turismo, 
trabalhos acadêmicos, bem como informações e materiais impressos recolhidos 
durante a visita à campo. Finalmente, os dados do patrimônio histórico e arqueológico 
são resultantes de consultas ao banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN, além de bancos de dados estaduais. 

Diante destas considerações, é importante salientar que o texto contido neste relatório 
é resultado da concomitância dos dados secundários, obtidos junto a bancos de dados 
e instituições, com os dados primários, levantados durante o período em campo. Estes 
últimos basearam-se em entrevistas abertas e conversas informais com o intuito de 
compreender as formas através das quais os moradores se relacionavam com cada um 
dos aspectos investigados. 
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4.3.1. Aspectos Socioeconômicos da Área de Influência Indireta 

 

Breve Histórico Geral 

As primeiras movimentações de colonização europeia no interior do Paraná ocorrem no 
sentido de garantir o domínio ibérico nos territórios além-mar recém descobertos. Ainda 
em meados do século XVII, as primeiras bandeiras adentraram ao sertão paranaense, 
visando demarcar fronteiras, prospectar recursos minerais preciosos e, principalmente, 
capturar ameríndios para escravização em lavouras. 

Apesar da passagem das bandeiras, que consolidaram o domínio territorial lusitano, a 
ocupação europeia nestes territórios foi mínima. Deste modo, tais áreas permaneceram 
habitadas majoritariamente por povos indígenas das famílias linguísticas Jê 
(principalmente Caingangue) e Tupi-Guarani. A colonização europeia, por sua vez, 
ocorreu no século XIX, após expedições que nomearam a vasta região de Guarapuava 
(lobo bravo, em tupi-guarani), ainda por volta de 1770. 

Visando a consolidação de núcleos populacionais europeus na imensa localidade, o 
recém-chegado Príncipe-Regente D. João VI promulga a “Carta Régia de 1º de abril de 
1809” que “Approva o plano de povoar os Campos de Guarapuava e de civilisar os 
índios bárbaros que infestam aquelle território”. 

Entretanto, é importante frisar que desde as deliberações pombalinas no combate aos 
jesuítas, o foco não era mais o aprisionamento de indígenas, mas sua inserção e uso 
na garantia do território, através de sua inserção na cultura europeia. Como destaca o 
próprio Príncipe-Regente: 

não é conforme aos meus princípios religiosos, e políticos o querer 
estabelecer a minha autoridade nos Campos de Guarapuava, e território 
adjacente por meio de mortandades e crueldades contra os Índios, extirpando 
suas raças, que antes desejo adiantar, por meio da religião e civilisação, até 
para não ficarem desertos tão dilatados e immensos sertões. (...) [Exceto] 
quando seja obrigado a declarar a guerra aos índios, que então proceda a 
fazer e a deixar fazer prisioneiros de guerra [por um prazo de até 15 anos]. 
(Trecho adaptado da Carta Régia de 1º de abril de 1809). 

A política de utilizar os indígenas “domesticados” para a ocupação territorial denotava a 
ausência de pessoas dispostas a colonizar a região, mas não agradava inteiramente a 
Coroa Portuguesa, agora instalada no Novo Mundo. Neste sentido, a Carta Régia 
supracitada oferecia uma série de vantagens aos colonizadores (isenção de dívidas 
com a Fazenda Real por 6 anos e do dízimo com a Paróquia por 10 anos). 

Contudo, a Carta deixava uma série de brechas jurídicas (como a prerrogativa de 
convocar os colonos a abertura de caminhos), aproveitadas pelos aristocratas da 
região, o que acabou desencorajando a chegada de novos colonos e motivando o 
êxodo de outros. O naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, em passagem pela 
região no ano de 1820, descreveu que quando: 

haviam sido iniciadas as obras do caminho de Guarapuava (...) os habitantes 
do lugar foram forçados a trabalhar nelas. Eles não recebiam soldo pelo seu 
trabalho e eram tratados com extrema severidade. (SAINT-HILAIRE, 1995).     

A última alternativa encontrada por D. João VI para o povoamento era “remetter para 
os Campos de Guarapuava todos os criminosos e criminosas que forem sentenciados 
a degredo, cumprindo alli todo seu tempo de degredo”. O número de degredados varia 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

319 

bastante dependendo da fonte, os documentos contam apenas 32 degredados entre os 
anos 1822 e 1859. As idades variam de 16 a 64 anos, sendo 5 mulheres e 27 homens, 
com crimes que variavam de tumulto a homicídio (JUNIOR, 2007: 55-56).  

Através desta medida, a Coroa pretendia ocupar e europeizar os imensos sertões do 
Paraná. A inserção do adjetivo “criminosas” deixa clara a intenção de “embranquecer” a 
região através do casamento, fato salientado em outro trecho da Carta, que recomenda 
ao comandante “vigiar que sua tropa não tenha comunicação com as índias”. 

Apesar dos esforços de domesticação, a presença de índios bravios ainda era motivo 
de pavor entre os primeiros colonos. Os conflitos na ocupação inicial permaneceram no 
imaginário dos recém-chegados, mesmo quando a presença dos “bugres”, como eram 
chamados os índios locais, já era escassa. O explorador alemão Robert Avé-Lallemant 
surpreendeu-se com tal fobia quando, em 1858, relatou sua chegada ao povoado: 

Não encontraram nenhum bugre? – perguntou o mais vigoroso entre eles. 
Dissemos que não. Isso pareceu dar-lhes prazer. Estranho! Nada – nem a 
solidão, nem o horror da mata, nem os abismos, nem as cachoeiras, nem os 
animais ferozes – amedronta esses homens: só a palavra “bugres” os faz 
estremecer e empalidecer; só pensar neles já os perturba. Vi o 
assombramento com o espectro dos bugres no Rio Grande, vi-o em Tubarão 
e no Feixo em Santa Catarina, vi-o em Lajes, em Índios, no rio Bonito, no 
Trombudo, em toda a parte e de novo na mata do Paraná e no entanto nunca 
tive ocasião de ver bugres. (AVÉ-LALLEMANT, 1995: 30) 

Embora a fundação da Freguesia de Nossa Senhora de Belém nos Campos de 
Guarapuava date de 1819, o desenvolvimento dos povoados lindeiros tem início 
apenas na segunda metade do Século XIX. Com a expansão de Guarapuava e sua 
inserção aos roteiros comerciais, as terras ao seu redor tornam-se mais atrativas, 
motivando a chegada de imigrantes eslavos, ítalos e germânicos aos municípios 
contemplados no presente estudo – Prudentópolis e Turvo. 

A construção da estrada de ferro, na primeira metade do século XX, garantiu o 
escoamento da produção local e a chegada de outros produtos, consolidando os 
povoamentos na região. Em 1906, ocorre a emancipação de Prudentópolis e, em 1982, 
o mesmo ocorre com Turvo, ambos desmembrados de Guarapuava. 

 

Breve Histórico de Prudentópolis 

Em meados de 1880, teve início o projeto de uma linha telegráfica conectando 
Guarapuava com o restante da província paranaense, de autoria do Barão de 
Capanema. As terras ao redor, onde também deveria ser construída uma estrada, 
passaram a ser valorizadas, motivando a ocupação de pontos específicos ao seu redor.  

Em 1884, é fundada na localidade uma capela em homenagem a São João Batista, 
sendo a povoação nomeada de São João do Capanema. Dez anos mais tarde, o 
Governo Federal anexa a área a seus projetos de colonização, conferindo-lhe o nome 
de Prudentópolis, em tributo ao então presidente Prudente de Morais. 

Destacam-se, entre os imigrantes da nova colônia, grupos eslavos, vindos da região do 
antigo reino da Galícia (não confundir com reino ibérico homônimo), que hoje se insere 
majoritariamente no território ucraniano. Além dos ucranianos, foi importante ainda a 
chegada de poloneses, alemães e italianos.  
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Os imigrantes foram responsáveis pela abertura de linhas (caminhos) e pela 
consolidação da agropecuária, que durante longa data foi a principal atividade 
econômica do município. O comércio e a pequena indústria desenvolveram-se 
gradualmente, ampliando o sucesso do povoamento. Recentemente, os roteiros 
naturais e culturais inauguraram ainda o setor turístico no município, erigindo nova 
alternativa de renda aos munícipes.  

A Lei n.º 615, de 5 de março de 1906, criou oficialmente a Vila, com território 
desmembrado do de Guarapuava e denominação de Prudentópolis. No ano de 1929, 
através da Lei estadual 2.614/1929, é elevada a categoria de cidade. Em divisão 
territorial do ano de 1960, o município era constituído de 3 distritos: Prudentópolis, 
Jaciaba (ex-Erval) e Patos Velhos.  Permanecendo com esta divisão desde então. 

 

Breve Histórico de Turvo 

O povoado que deu origem à sede de Turvo decorreu provavelmente da chegada de 
famílias insatisfeitas com as condições para a permanência nas áreas próximas, como 
Prudentópolis e Guarapuava. Buscando novas terras devolutas, estas famílias 
encontraram em um trecho do tosco caminho entre Guarapuava e Pitangas, o local 
ideal para sua permanência e independência. Com isso, no alvorecer do século XX, os 
primeiros colonos adentram ao local. 

Porém, é apenas em meados do século XX que o povoado cresce, na medida em que 
nele se instalam novos moradores e são erguidas as capelas. Com isso, a extração de 
recursos naturais, especialmente madeira, e a agropecuária apresentam significativa 
expansão no período, valendo-se do comércio crescente de Guarapuava.  

O nome escolhido para o município provém do rio homônimo que o atravessa. 
Segundo conta-se, foi um paulista fugido da revolução federalista, Antonio Leonel 
Ferreira, quem assim o nomeou, devido a sua semelhança com o rio de sua cidade, 
São Pedro do Turvo, em São Paulo. Outros afirmam que a alcunha decorre do aspecto 
turvo do próprio rio. 

A partir da década de 1970, surge um movimento pela emancipação da localidade, 
impulsionado pela criação de uma fábrica de papel cartão no município (atual Ibema).   
Finalmente, por meio da Lei Estadual nº 7.576, de 12 de maio de 1982, Turvo foi 
elevado à categoria de município emancipado. 

 

Breve Histórico da Área de Influência Direta 

O assentamento dos imigrantes no território de Turvo, a partir de 1900, gradualmente 
conduziu a formação de pequenas aglomerações populacionais. As particularidades 
geográficas e culturais do contexto levaram a emergência e consolidação de um 
modelo de ocupação denominado de Faxinal.  

Segundo Gomes e Ribeiro (2008), o Faxinal é uma forma de organização e produção 
camponesa tradicional, típica da região centro–sul do Paraná, caracterizada pela 
produção animal coletiva em criadouros comunitários, pela produção agrícola para fins 
de subsistência e comercialização e pelo extrativismo florestal de baixo impacto. 
Nestes locais, a terra é segmentada em dois espaços distintos: a terra de plantar 
(privada) e a terra de criar e extrair (comunal), vide Figura 4.155. 
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Figura 4.155 - Modelo de ocupação Faxinal, com terras cercadas para 
agricultura e terras de uso coletivo para pecuária e extração vegetal. 
Fonte: SAHR, 2003. 

Entre os faxinais de Turvo, na AID, encontra-se o Faxinal da Boa Vista, onde existe a 
Igreja São João Batista, erguida no ano de 1943. Em registro de expedição ornitológica 
de 1929, a comunidade aparece como Fachinal de Pedrão (Straub & Filho, 2006). 
Outra comunidade registrada em expedição anterior, de 1922, é Banhado Vermelho 
(grafada apenas como Vermelho), que aparecia como local pouco civilizado e com 
economia baseada na exploração de erva-mate (Straub & Filho, 2006).  

O sistema de faxinalenses começa a declinar em meados dos anos 70, com a 
modernização da agricultura, quando o modo de vida urbano se torna mais desejoso e 
o campo não mais garante o sustento familiar. A fundação da fábrica de papel-cartão 
Ibema, em 1974, demarca o processo de urbanização da localidade, com a criação de 
vilas para o assentamento de seus trabalhadores, levando a fundação das Vilas Ibema 
e, posteriormente, da Vila das Araucárias. Neste período, ocorre nova concentração de 
descendentes de ucranianos na localidade, levando a construção da Igreja Ucraniana 
Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1993.  

Além de faxinais e vilas industriais, a AID congrega outros modos de ocupação, como 
as fazendas particulares, as terras familiares e os assentamentos de reforma agrária 
(especialmente o Assentamento Marrecas, estabelecido em 1988). Por fim, ainda nas 
proximidades da AID, encontra-se a Reserva Indígena Marrecas, com 16 mil hectares, 
estabelecida no ano de 1984, mas prevista desde 1880 pelo governo provincial. 

A multiplicidade de formas de ocupação, além da escassez de registros confiáveis, 
dificulta consideravelmente a reconstrução do processo histórico de formação destas 
comunidades. O fato é que a região se consolidou como importante núcleo 
populacional em Turvo, especialmente em decorrência das oportunidades de geração 
de renda provenientes, direta ou indiretamente, da fábrica da Ibema. 
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4.3.1. Uso e Ocupação do Solo 

 

Área de Influência Indireta 

Inseridas nas mesorregiões Centro-Sul (Turvo) e Sudeste (Prudentópolis), a região 
apresenta considerável diversidade nas modalidades de ocupação e uso do solo. 
Contudo, predominavam, em termos quantitativos, os usos agropecuários, compostos 
basicamente por lavouras e pastagens naturais ou cultivadas (Figura 4.156).  

Também abundam as áreas de floresta nativa, destacando-se a reserva indígena 
Marrecas, que aparece como um quadrilátero preservado em meio aos usos rurais na 
região. As florestas plantadas de silvicultura também estão presentes em volume 
significativo na AID, dada sua proximidade com as florestas de pinheiro da Ibema. 

As manchas urbanas, por sua vez, condensam-se ao longo das rodovias mais 
importantes (BR-373 e BR-466), aproveitando-se da facilidade no transporte de bens e 
pessoas que as mesmas oferecem (Figura 4.157). Outras aglomerações com 
características urbanas aparecem em pontos esporádicos.  

 

Figura 4.156 - Lavouras temporárias e 
pastagens predominam nas paisagens rurais 
de Turvo e Prudentópolis 

 

Figura 4.157 - Aspecto geral da zona urbana 
de Turvo, vista da BR-466. 

Conforme o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), Prudentópolis e Turvo 
possuem, respectivamente, áreas totais de 2.308,5 km² e 916,485 km². Deste total, um 
montante de 1.512,45 km² (65,5% da área) e 785,59 km² (85,7 % da área) encontra-se 
classificada como estabelecimento rural, totalizando 7.810 e 1.682 empreendimentos 
voltados a atividades agropecuários (Quadro 4.75). 

Quadro 4.75 - Número e área dos estabelecimentos rurais, por atividade econômica. 

Local Atividade econômica Número Área (km²) Área (%) 

P
ru

d
e
n

tó
p

o
li
s
 Lavoura temporária 5.632 969,98 64,1 

Horticultura/fruticultura 382 26,41 1,7 

Lavoura permanente  143 23,13 1,5 

Pecuária  1.254 355,1 23,5 
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Local Atividade econômica Número Área (km²) Área (%) 

Produção florestal 393 137,2 9,1 

Aquicultura 6 0,83 0,1 

Total 7.810 1.512,45 100% 

Local Atividade econômica Número Área (km²) Área (%) 

T
u

rv
o

 

Lavoura temporária 643 379,6 48,3 

Horticultura/fruticultura 188 13,7 1,7 

Lavoura permanente  39 23,1 2,9 

Pecuária  728 262,1 33,4 

Produção florestal 82 107,1 13,6 

Aquicultura 2 - 0 

Total 1.682 785,59 100% 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006. 

Historicamente, a região nordeste do município de Turvo, em sua fronteira com 
Prudentópolis, apresentava um sistema de ocupação no modelo agroflorestal de 
Faxinais. Embora existam diferentes concepções e significados para o sistema Faxinal, 
é consenso que o conceito se refere a um modelo peculiar de pecuária em terras 
comunais, aliado a preservação e uso de recursos naturais renováveis, como o mate e 
o pinhão (CARVALHO, 1984; SOUZA, 2001; e CHANG, 1998). Além da pecuária, 
geralmente suína, os moradores mantinham lavouras particulares de subsistência. 

Em agosto de 2005, por motivo do 1º Encontro dos Faxinais, foi realizada uma extensa 
pesquisa que constatou a existência de 227 faxinais e mais de 30.000 faxinalenses no 
estado do Paraná. Segundo a pesquisa, os dois municípios da AII juntos congregavam 
27 faxinais e 7.908 faxinalenses (vide dados do Quadro 4.76). 

Quadro 4.76 - Número de faxinais e faxinalenses em Prudentópolis e Turvo – 2008. 

Cidade Faxinais Faxinalenses Percentual da população 

Prudentópolis 14 6.290 12,9% 

Turvo 13 1.618 23,75% 

Fonte: Adaptado de SOUZA, 2009. 

Área de Influência Direta 

Embora ainda apresente a existência de faxinais com áreas de pastagem comuns, o 
sistema de faxinal vem apresentando considerável decréscimo desde a década de 
1970, com gradual conversão para as modalidades privativas (não-comunais) de uso 
das terras e a redução no tamanho dos lotes.  

O Faxinal da Boa Vista, por exemplo, apresentou alterações significativas em seu 
padrão de ocupação, dada a valorização econômica de suas terras, em decorrência da 
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instalação de vilas de operários (Figura 4.158) e da silvicultura, ambos atrelados à 
instalação da Ibema. A nova alternativa de geração de renda alterou as formas de uso 
do solo na localidade, atraindo uma série de faxinalenses para um novo modo de vida, 
baseado no trabalho assalariado e não mais no plantio e pecuária. 

Contudo, o modelo dos faxinais deixou impressa sua marca na área de influência 
direta, evidenciada pela preservação de manchas de floresta nativa e na pecuária em 
áreas de alta declividade, sendo os locais planos reservados para a lavoura e a 
moradia. Já o Faxinal dos Carriel e o Assentamento Marrecas, adjacentes a AID, ainda 
preservam algumas características ecológicas e culturais dos sistemas faxinais, 
preservando aspectos tradicionais da localidade. 

Desde o acesso e ao longo da via que conduz até a fábrica da Ibema, distribuem-se 
uma série de comunidades rurais e fazendas, que mesclam lavouras, pecuária e 
silvicultura como principais atividades econômicas (Figura 4.159). 

 

Figura 4.158 - Vista de parte da Vila Ibema, 
local de urbanização incipiente. 

 

Figura 4.159 - Lavoura de trigo ao longo da 
rodovia que conduz a Ibema. 

Um esboço de mapeamento das comunidades rurais de Turvo foi realizado por 
Hakvoort (1997). Embora não possua escala apropriada e conte com aproximações, 
permite-nos identificar as principais comunidades da localidade (Figura 4.160). 
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Figura 4.160 - Esboço de mapa das comunidades rurais de Turvo-PR. 
Fonte: Adaptado de HAKVOORT, 1997. 

Por ocasião dos trabalhos de campo, a equipe técnica elaborou seu próprio 
mapeamento das comunidades no entorno da estrada Ibema e nas imediações da Área 
Diretamente Afetada pelo empreendimento, resultando em 12 comunidades com maior 
potencial de impactos socioeconômicos (Figura 4.161).  

É importante frisar que as comunidades a jusante da PCH (Passo Grande, Santinho e 
Colônia Velha) se encontram distantes do Rio Marrecas, com exceção de parte da 
comunidade de Marrecas, distante 5 quilômetros a norte do futuro canal de fuga. 

O Apêndice R apresenta o Mapa de Uso do Solo da ADA e imediações. 
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Figura 4.161 - Mapa das principais comunidades próximas à estrada de acesso e ao trecho de vazão reduzida PCH Boa Vista II. 
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4.3.2. População  

 

Prudentópolis 

Com uma população total de 48.792 pessoas em 2010, o município de Prudentópolis 
possuía densidade demográfica de 21,1 habitantes por quilômetro quadrado. 
Considerando este valor, pode-se afirmar que a cidade é pouco habitada em 
comparação com a média estadual (60 hab./km²) e nacional (23,6 hab./km²). 

No que tange ao crescimento populacional, observa-se um crescimento mais intenso 
nas décadas de 1970/80, com redução nas décadas posteriores, levando a taxas 
anuais de crescimento geográfico na casa de 0,5% na última década (Quadro 4.77).  

Quadro 4.77 - População total e taxa geométrica de crescimento anual em Prudentópolis – de 
1970 a 2014. 

Ano População 
Taxa geométrica de cresc. 

anual 

1970 34.314 - 

1980 39.723 1,47% 

1991 47.014 1,54% 

2000 46.346 -0,16% 

2010 48.792 0,52% 

2016 (proj.) 51.849 (proj.) 0,94% (proj.) 

Fonte: Censos Demográficos IBGE 1970-2010. Projeções de autoria própria. 

Segundo dados do IBGE, a população rural predominava até meados da década de 
1990, quando ocorre crescimento acentuado na população urbana, conforme sugere o 
Gráfico 4.84. Ainda assim, a população da zona rural permanece maior, somando 
54,0% dos municípes. 

Gráfico 4.84 - Gráfico da evolução populacional urbana e rural de 
Prudentópolis, entre 1970 e 2010. Fonte: Censo demográfico IBGE. 

 

No que tange a divisão por gênero, Prudentópolis apresenta histórica prevalência 
masculina, que persiste desde 1970. No ano de 2010, a razão de sexo foi de 104,2, o 
que significa que para cada 100 mulheres existiam 104,2 homens na cidade.  

A pirâmide etária, por sua vez, sugere uma transição demográfica incipiente, com 
redução dos índices de natalidade nos últimos 10 anos (Gráfico 4.85). Na população 
idosa (acima de 65 anos), observa-se uma maioria de mulheres, confirmando uma 
expectativa de vida mais ampla para o sexo feminino, comum em diversas pesquisas. 
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Gráfico 4.85 - Pirâmide etária de Prudentópolis, referente ao Censo 
demográfico 2010. 

 

Os índices de natalidade e mortalidade encontram pouco acima da média estadual, 
resultando em um crescimento vegetativo positivo (Quadro 4.78). Já as taxas líquidas 
de migração, que representam o percentual populacional alterado pelo trânsito de 
pessoas em determinado período era negativo, sugerindo leve movimento de êxodo.  

Quadro 4.78 - Taxas de natalidade, mortalidade (2010) e migração (1995 a 2000). 

Taxa de Natalidade 

(nascidos vivos por mil hab.) 

Taxa de Mortalidade 

(óbitos por mil hab.) 
Taxa de Migração (%) 

15,35 7,71 -5,46 

Fonte: Anuário Estatístico IPARDES 2010. 

Segundo autodenominação, a maioria da população (82,4%) considerava-se branca. 
Outra parcela expressiva era compositiva por pardos (15,3%). Finalizam o panorama 
as pessoas que consideravam pretas (1,9%), além de amarelas (0,35%) e indígenas 
(0,05%) em pequena quantidade.  

Entre as religiões, prevalece a denominação católica apostólica romana (86,4%), 
católica apostólica brasileira (4,3%) e evangélicas pentecostais (4,2%). As demais 
religiosidades apareciam em quantidade muito pequena, como evangélicas de missão 
(1,1%), sem religião (0,8%), testemunhas de Jeová (0,2%) e espíritas (0,2%).   

Turvo 

Agregando uma população e 13.811 pessoas em 2010, a cidade de Turvo possuía 
densidade demográfica baixa para a média estadual (52,3 hab./km²), e mesmo nacional 
(23,6 hab./km²), ao somar 15,1 habitantes por quilômetro quadrado. 

Emancipado em 1982, o município possui dados apenas a partir do Censo de 1991. 
Durante a década de 90, apresentou leve acréscimo populacional, revertido na década 
seguinte (Quadro 4.79). Apesar do decréscimo populacional recente, as projeções do 
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IBGE preveem aumento após 2010. A análise da equipe técnica corrobora tais 
previsões, estimando índices que oscilem próximos a 0,3%. 

Quadro 4.79 - População total e taxa geométrica de crescimento anual em Turvo – de 1991 a 
2014. 

Ano População 
Taxa geométrica de cresc. 

anual 

1991 14.146 - 

2000 14.530 0,30% 

2010 13.811 -0,51% 

2016 (proj.) 13.712 (proj.) -0,07% (proj.) 

Fonte: Censos Demográficos IBGE 1970-2010. Projeções de autoria própria. 

Segundo dados do IBGE, a população rural predomina desde a fundação de Turvo, 
embora venha sofrendo redução considerável. Caso mantenha-se a redução da 
população rural e leve expansão urbana, observa-se uma tendência ao equilíbrio por 
volta de 2025, conforme sugere o Gráfico 4.86. Atualmente, a população rural responde 
por mais de 60% dos moradores. 

Gráfico 4.86 - Gráfico da evolução populacional urbana e rural de Turvo entre 
1991 e 2010. Fonte: Censo demográfico IBGE 

 

Embora apresente prevalência masculina, observa-se um equilíbrio cada vez maior no 
sexo dos residentes, com uma razão de sexo de 102,2, ou seja, para cada 100 
mulheres existiam 102,2 homens na cidade.  

Os índices de natalidade e mortalidade encontram pouco acima da média estadual, 
resultando em um crescimento vegetativo positivo (Quadro 4.80). Já as taxas líquidas 
de migração, que representam o percentual populacional alterado pelo trânsito de 
pessoas em determinado período era negativo, sugerindo leve movimento de êxodo. 

Quadro 4.80 - Taxas de natalidade, mortalidade (2010) e migração (1995 a 2000). 

Taxa de Natalidade 

(nascidos vivos por mil hab.) 

Taxa de Mortalidade 

(óbitos por mil hab.) 
Taxa de Migração (%) 

16,44 6,66 -4,77 

Fonte: Anuário Estatístico IPARDES 2010. 

Embora não seja possível afirmar com certeza o motivo, houve um acréscimo 
perceptível na população há cerca de 20 anos (Gráfico 4.87). Uma das hipóteses 
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plausíveis é a redução da mortalidade infantil aliada a manutenção das taxas de 
natalidade acima da média estadual. 

Gráfico 4.87 - Pirâmide etária de Turvo referente ao censo demográfico 2010. 

 

Segundo dados do Censo Demográfico, a maioria (70,1%) da população de Turvo 
considerava-se branca. Aqueles que se viam como pardos (23,8%) formavam outra 
grande parcela, assim como os indígenas que somavam 4,1% da população.  
Finalmente, as pessoas que consideravam pretas (1,4%) ou amarelas (0,6%) 
evidenciam o processo de miscigenação ocorrido em terras brasileiras. 

Como é comum no país, a religião católica ainda lidera com vantagem (83,5%). A 
religiosidade católica ucraniana, um culto católico, porém de rito oriental – comum na 
região da antiga Galícia. Também as igrejas evangélicas somam parcela importante, 
com 15,3%. As pessoas sem religião (0,8%) e testemunhas de Jeová (0,3%) 
praticamente completam o quadro das religiões no local.  

 

Área de Influência Direta 

O recorte estabelecido no presente estudo não coincide com nenhuma pesquisa oficial 
de órgão governamental disponível, de modo que as estimativas populacionais para a 
AID decorrem de um exercício passível de variações e margens de erro (MDS, 2013). 
A base utilizada para tal exercício provém dos dados demográficos por setores 
censitários do IBGE, das imagens de satélite oferecidas por empresas privadas, como 
a Google e a Bing, além o levantamento in loco das principais comunidades. 

O Quadro 4.81 considera as comunidades compiladas, estimando a distribuição 
populacional entre elas, admitindo margens de erro consideráveis e supondo uma 
ocupação acima da média nos domicílios, de modo a não subdimensionar a população 
na AID. Considerando tal quadro, a área mapeada agrega aproximadamente 2.150 
pessoas, distribuídas em 12 comunidades identificadas.  

Contudo, incluem-se na AID outras comunidades lindeiras a estrada Ibema, que 
somam aproximadamente 350 moradores. Deste modo, estima-se em 2.500 o número 
de pessoas de algum modo influenciadas diretamente pelo empreendimento. 
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Quadro 4.81 - Estimativas da população existente na AID, por comunidade. 

Comunidade Pessoas Comunidade Pessoas 

Vilas Ibema 320 ± 80 Vila Araucária 75 ± 15 

Faxinal da Boa Vista 750 ± 50 Campo das Ameixeiras 100 ± 25 

Faxinal de Baixo 80 ± 30 Assentamento Marrecas 100 ± 25 

Faxinal dos Carriel 100 ± 25 São Jerônimo 150 ± 50 

Cachoeira dos Mendes 175 ± 50 Vila Rural 80 ± 20 

Banhado Vermelho 120 ± 30 TI Marrecas (guaranis) 100 ± 25 

Comunidades não mapeadas * 350 ± 100 

Total 2.500 ± 500 

Fonte: Estimativa elaborada pela equipe técnica. Legenda: * Inclui o Faxinal dos Vidal e 
moradores próximos à BR/PR-466 em sua intersecção com a estrada Ibema. 

As vilas da Ibema possuem grande trânsito de pessoas, incluindo funcionários, 
visitantes e prestadores de serviço, fato que justifica uma maior margem de erro. Nas 
outras comunidades, o principal desafio é a ausência de divisão geográfica oficial, 
sendo suas fronteiras incertas. Algumas comunidades, como o Faxinal dos Carriel, o a 
Terra Indígena Marrecas, possuíam estimativas em estudos anteriores (SIMIONI, 2009; 
SOUZA, 2009), que foram levadas em consideração neste estudo.  

Uma análise da pirâmide etária permite-nos constatar a prevalência masculina nas 
comunidades analisadas e um padrão de distribuição similar entre si e com o município 
(Gráfico 4.88). A utilidade de se observar a distribuição das faixas etárias em uma 
população é a possibilidade de estimar a demanda pelos diferentes segmentos das 
políticas sociais (MDS, 2013: 5-9).  

Constatando o alto índice de jovens (entre 15 e 29 anos), constata-se a provável 
demanda por qualificação profissional, oportunidades de emprego e bens de consumo, 
além de opções de lazer e formação. 

Gráfico 4.88 - Da esquerda para direita, pirâmides etárias dos setores censitários que 
abrangem as comunidades de a) Vila Ibema e b) Faxinal da Boa Vista, Campo das Ameixeiras 
e Vila Araucária. 

  

 

4.3.3. Economia  

 

a) b) 
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Prudentópolis 

O Quadro 4.82, a seguir, demonstra que o setor terciário responde por cerca de 55% 
do Produto Interno Bruto (PIB) de Prudentópolis, sendo o mais representativo na 
economia do município. A agricultura, com rendimento de 30% do PIB total, compõe 
outra parcela importante, atuando como base da economia local. A indústria 
apresentou crescimento nos últimos anos, alcançando 8% do PIB. 

Com um Produto Interno Bruto de pouco mais de 858 milhões de reais, em 2014, obter-
se-ia um rendimento per capita médio de 16.731 reais anuais, muito abaixo dos valores 
estaduais (30.3 mil reais) e nacionais (26.4 mil reais). 

Quadro 4.82 - Produto Interno Bruto de Prudentópolis – 2014. 

Agropecuária 
(mil reais) 

Indústria 
(mil reais) 

Serviços 
(mil reais) 

Impostos 
(mil reais) 

PIB 
(mil reais) 

PIB per capita 
(reais) 

258.71 68.770 474.441 56.099 858.02 16.731,74 

30,1% 8,0% 55.3% 6.6% 100% - 

Fonte: IBGE – Cidades, 2014. 

O número de empregos formais no município também é baixo, quando comparado à 
população economicamente ativa. Segundo dados do Ministério do Trabalho, de 2010, 
eram 5.551 postos de trabalho formais para 28.892 pessoas economicamente ativas. 
Entretanto, observou um aumento no número de empregos formais na última década. 
Os principais setores responsáveis por este acréscimo foram a indústria, o comércio e 
a administração pública (Gráfico 4.89). 

Gráfico 4.89 - Distribuição dos postos de trabalho formais por setor de 
atividade econômica, em Prudentópolis – 2004 e 2010. Fonte: MTE - RAIS, 
2010. 

 

O salário médio praticado entre os empregos formais, referente ao ano de 2010, era de 
1,81 salários mínimos. No que tange à presença de pessoas em estado de pobreza e 
pobreza extrema, o município apresentou índices superiores aos estaduais e nacionais. 
O Programa Bolsa Família, que abrange famílias com renda mensal inferior a R$ 70 
por pessoa, registrou 4.190 famílias beneficiadas, cerca de 30% da população total. 
Tais dados evidenciam a carência de renda, especialmente na zona rural. 

Entre os estabelecimentos registrados, obteve-se a ocorrência de 1.191 empresas, 
prevalecendo os comércios, serviços e indústrias (Quadro 4.83). Uma retrospectiva 
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breve aponta acréscimo na maior parte dos segmentos, surpreendeu – entretanto – a 
redução expressiva no número de estabelecimentos voltados à educação.  

Quadro 4.83 - Número de empresas em Prudentópolis, por atividade, de 2007 a 2011. 

Atividade Econômica 2007 2009 2011 

Agropecuária, produção florestal e aquicultura 9 4 15 

Indústrias extrativas 1 3 2 

Indústrias de transformação 146 152 177 

Eletricidade e gás - 1 2 

Construção 16 12 20 

Comércio; reparação de veículos automotores 518 570 595 

Transporte, armazenagem e correio 25 32 44 

Alojamento e alimentação 53 66 73 

Informação e comunicação 12 12 15 

Atividades financeiras e serviços relacionados 5 5 5 

Atividades imobiliárias 2 4 8 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 16 16 22 

Atividades administrativas e serviços complementares 17 19 35 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 4 3 

Educação 65 69 14 

Saúde humana e serviços sociais 26 27 27 

Artes, cultura, esporte e recreação 9 7 9 

Outras atividades de serviços 98 116 125 

Total 1.020 1.119 1.191 

Fonte: IBGE – Cadastro Central de Empresas, 2011. 

No setor primário destacam-se, entre as lavouras temporárias, o feijão, o fumo, a soja e 
o milho. Outros grãos, como o arroz, trigo, aveia e centeio, compõem parcela 
importante das lavouras. As lavouras permanentes são menos rentáveis, englobando 
principalmente frutas. O Quadro 4.84, a seguir, expõe as principais lavouras em termos 
de área plantada, quantidade produzida e valor de produção. 

Quadro 4.84 - Produção Agrícola nas Lavouras de Prudentópolis – 2010 e 2012 

Lavouras temporárias 

Área plantada 

(Hectares) 

Quantidade 

produzida 

Valor da produção 

(Mil Reais) 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 
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Lavouras temporárias 

Área plantada 

(Hectares) 

Quantidade 

produzida 

Valor da produção 

(Mil Reais) 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Arroz (em casca) 600 600 1.440 1.050 887 441 

Batata-inglesa 120 135 3.755 3.161 1.652 1.300 

Cebola 112 80 1.443 1.280 1.010 787 

Feijão (em grão) 37.400 31.450 33.582 30.986 27.973 49.450 

Fumo (em folha) 4.600 4.310 9.849 9.525 48.260 53.697 

Mandioca 370 400 8.510 8.800 1.999 1.650 

Milho (em grão) 19.550 20.260 76.685 75.910 19.631 27.381 

Soja (em grão) 19.940 22.100 52.740 62.580 26.950 55.055 

Trigo (em grão) 2.200 2.850 6.820 7.553 2.509 4.373 

Total 85.446 82.714 - - 131.838 195.119 

Lavoura permanente Área colhida 

(Hectares) 

Quantidade produzida Valor da produção 

(Mil Reais) 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Abacate 1 1 25 30 17 28 

Maracujá 40 106 420 530 420 901 

Pêssego 10 13 30 39 48 59 

Uva 28 18 198 41 495 83 

Total 120 139 - - 1.254 1.075 

Fontes: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2012. 

As atividades relacionadas à extração vegetal e silvicultura produziram mais de 
200.000 m³ de lenha, 3.300 toneladas de erva-mate e 160 toneladas de pinhão. No 
mesmo ano foram produzidos 7.453 mil litros de leite, 1,5 toneladas de mel de abelha e 
340 mil dúzias de ovos de galinha. Já a pecuária também apresentou decréscimos em 
seus rebanhos, com exceção das aves e dos ovinos, como mostra o Quadro 4.85. 

 

Quadro 4.85 - Número de cabeças nos rebanhos de Prudentópolis – 2010 e 2012. 

Rebanhos Cabeças 2010 Cabeças 2012 

Bovinos 53.100 46.530 

Equinos 9.970 9.100 

Bubalinos 50 75 

Asininos - - 

Muares 420 380 

Suínos 56.300 55.540 

Caprinos 5.800 5.680 

Ovinos 4.700 6.000 

Galos, frangas, frangos e pintos 69.498 73.480 
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Rebanhos Cabeças 2010 Cabeças 2012 

Galinhas 56.300 57.300 
Fonte: IBGE – Produção Pecuária Municipal, 2012. 

O setor secundário é composto principalmente por indústrias de micro e pequeno porte, 
voltadas aos gêneros alimentício, moveleiro (Figura 4.162), extrativo vegetal e mineral, 
papel-papelão e têxtil. Finalmente, o setor terciário é composto por empreendimentos 
de micro e pequeno porte, direcionados principalmente para o atendimento da 
demanda local ou regional (Figura 4.163).   

 

Figura 4.162 - Indústria vinculada à extração 
de madeira em Prudentópolis. 

 

Figura 4.163 - Comércios e serviços de 
pequeno e médio porte concentram-se na 
sede do município. 

Turvo  

O Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Turvo evidencia que a economia local, 
embora modesta, possui diversidade considerável, englobando atividades dos três 
setores (Quadro 4.86). O setor industrial é responsável por quase 39% dos valores 
gerados, seguido pelo terciário (36%) e da agropecuária (19%). O rendimento per 
capita médio foi de 22.076 reais anuais, abaixo dos valores estaduais (22.769,65 reais) 
e nacionais (21.535,65 reais). 

Quadro 4.86 - Produto Interno Bruto de Turvo – 2014. 

Agropecuária 

(mil reais) 

Indústria 

(mil reais) 

Serviços 

(mil reais) 

Impostos 

(mil reais) 

PIB 

(mil reais) 

PIB per capita 

(reais) 

58.256 118.645 111.103 17.978 305.983 22.076,69 

19,03% 38.8% 36.30% 5.87% 100% - 

Fonte: IBGE – Cidades, 2014. 

Segundo o Ministério do Trabalho, em 2012, Turvo registrou 2.094 postos de trabalho 
formais, disputados por aproximadamente 6.837 pessoas economicamente ativas. O 
alto índice de empregos por pessoa pode ser atribuído ao fato de que boa parte dos 
novos moradores veio a Turvo graças a uma oferta de emprego. 
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Gráfico 4.90 - Distribuição dos postos de trabalho formais por setor de 
atividade econômica, em Turvo – 2012. Fonte: MTE, RAIS - 2012. 

 

O salário médio praticado nos empregos formais, referente ao ano de 2011, era de 2,5 
salários mínimos. O Programa Bolsa Família, que abrange famílias com renda mensal 
inferior a R$ 70 por pessoa, registrou 1.419 famílias beneficiadas, aproximadamente 
35% da população total. Tais dados evidenciam a carência de renda, especialmente na 
zona rural, mais susceptível. As famílias cadastradas no programa receberam, em 
média, 142 reais mensais. 

Em 2011, o Ministério do Trabalho registrou 418 empresas em funcionamento na 
cidade de Turvo. Em termos quantitativos, prevaleciam os comércios, os serviços e as 
indústrias (Quadro 4.87). Uma retrospectiva breve aponta acréscimo na maior parte 
dos segmentos, apontando uma economia em aquecimento, aliada ao processo de 
formalização dos empreendimentos. 

Quadro 4.87 - Número de empresas em Turvo, por atividade, de 2007 a 2011. 

Atividade Econômica 2007 2009 2011 

Agricultura, pecuária, produção florestal e aquicultura 10 11 19 

Indústrias de transformação 33 32 43 

Água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação - 2 4 

Construção 7 6 14 

Comércio; reparação de veículos automotores 128 154 180 

Transporte, armazenagem e correio 16 14 17 

Alojamento e alimentação 13 16 26 

Informação e comunicação - 1 2 

Atividades financeiras e serviços relacionados 6 3 4 

Atividades imobiliárias 1 - 1 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 2 2 6 

Atividades administrativas e serviços complementares 8 7 18 

Administração pública, defesa e seguridade social 3 4 3 

Educação - 2 3 

Saúde humana e serviços sociais 5 4 7 
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Atividade Econômica 2007 2009 2011 

Artes, cultura, esporte e recreação - 2 6 

Outras atividades de serviços 35 34 65 

Total 267 294 418 

Fonte: IBGE – Cadastro Central de Empresas, 2011. 

No setor primário destacam-se, entre as lavouras temporárias, a soja, o milho, o trigo e 
o feijão. Outros grãos, como o arroz, o trigo, a aveia e o triticale, compõem parcela 
importante das lavouras. As lavouras permanentes são menos rentáveis, englobando 
principalmente frutas. O Quadro 4.88, a seguir, expõe as principais lavouras em termos 
de área plantada, quantidade produzida e valor de produção. 

Quadro 4.88 - Produção Agrícola nas Lavouras de Turvo – 2010 e 2012. 

Lavouras temporárias 

Área plantada 
(Hectares) 

Quantidade 
produzida 

Valor da produção 
(Mil Reais) 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Aveia (em grão)  50 200 115 275 34 95 

Cevada (em grão)  250 300 875 795 437 362 

Feijão (em grão)  1.450 925 1.540 940 1.282 1.049 

Mandioca  75 75 1.725 1.650 405 557 

Milho (em grão)  5.110 4.200 24.240 27.085 6.205 10.245 

Soja (em grão)  6.800 8.400 17.340 23.100 8.860 20.499 

Trigo (em grão)  1.300 1.100 4.090 2.310 1.770 1.298 

Total 15.435 15.581 - - 19.857 37.922 

Lavoura permanente 
Área plantada (ha) Quantidade 

produzida 
Valor da produção 

(Mil Reais) 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Laranja 7 9 112 166 44 64 

Pêssego 5 6 10 25 16 42 

Uva 8 8 72 59 180 101 

Total 20 23 - - 240 207 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal, 2012. 

As atividades relacionadas à extração vegetal e silvicultura apresentam resultados 
consistentes, demonstrando sua importância à economia local. Neste setor, as 
atividades de corte de lenha e madeira em tora e extração de pinhões e erva-mate, 
somam-se à exploração do pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia). 

Quadro 4.89 - Quantidade produzida pela extração vegetal e silvicultura em Turvo – 2012. 

Produto Extração vegetal Silvicultura Total 

Lenha (m³) 18.600 164.000 182.600 

Madeira em Tora (m³) 320 43.340 43.660 

Pinheiro-brasileiro madeira / nó 
de pinho (m³) 

1.500 / 3.100 - 1.500 / 3.100 

Erva-Mate (toneladas) 5.250 - 5.250 

Pinhão (toneladas) 380 - 380 

Em 2012, foram produzidos 11.226 mil litros de leite, 24 toneladas de mel de abelha e 
57 mil dúzias de ovos de galinha. A pecuária (Figura 4.164), por sua vez, apresentou 
acréscimo em número de cabeças, como registra o Quadro 4.90. 
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Quadro 4.90 - Número de cabeças nos rebanhos de Turvo – 2010 e 2012. 

Rebanhos Cabeças 2010 Cabeças 2012 

Bovinos 45.300 45.550 

Equinos 3.295 3.140 

Bubalinos 60 57 

Muares 130 121 

Suínos 7.100 7.430 

Caprinos 1.200 1.260 

Ovinos 4.900 5.331 

Galos, frangas, frangos e pintos 30.420 31.484 

Galinhas 16.380 16.970 
Fonte: IBGE – Produção Pecuária Municipal, 2012. 

O setor secundário é composto por empresas voltadas à indústria de papel-papelão, 
madeira e móveis, alimentos e bebidas, e de metalurgia, embora existam exceções, a 
maioria é de pequeno porte. Também o setor terciário é composto majoritariamente por 
empreendimentos de micro e pequeno porte, destinados a contemplar a demanda local 
por alimentos, bebidas e outros bens de consumo (Figura 4.165). 

 

Figura 4.164 - Pecuária bovina extensiva, na 
zona rural de Turvo, geralmente praticada em 
locais de declividade acentuada. 

 

Figura 4.165 - Comércios varejistas de 
pequeno porte são os estabelecimentos mais 
comuns no setor terciário. 

 

Área de Influência Direta 

A agropecuária era, historicamente, a mais importante atividade econômica no 
nordeste de Turvo, sendo realizada no sistema faxinal. Hoje, mesmo com a dissolução 
do modelo, o plantio de grãos, como a cevada, o trigo e o triticale (Figura 4.166), é 
visível na paisagem local. Outras lavouras, especialmente temporárias, também são 
desenvolvidas no local. Já a pecuária ocorre de modo extensivo, geralmente nos locais 
íngremes. Outras atividades evidentes na AID são a silvicultura de plantas exóticas 
(Figura 4.167) e nativas, além da extração de erva-mate e subprodutos da araucária. 
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Figura 4.166 - Plantio de grãos, e de outras 
culturas, ocorre ao longo da estrada Ibema. 

 

Figura 4.167 - A silvicultura de plantas 
exóticas é importante atividade na AID. 

Atualmente, a área de influência direta na ampliação da PCH Boa Vista II possui 
economia baseada largamente na presença da fábrica de papel-cartão da Ibema 
(Figura 4.168), que emprega um número considerável de pessoas. As oportunidades 
econômicas da indústria deram origem às vilas próximas, alterando o perfil da 
economia local, pois, a presença da indústria substituiu muito das atividades agrícolas 
e impulsionou o desenvolvimento do setor terciário nestas localidades. 

Todavia, mesmo com o impulso dado pela presença da Ibema, o setor terciário é ainda 
carente de diversidade, sendo composto por pequenos estabelecimentos de comércio 
varejista, voltados para a demanda local de alimentos, remédios roupas e materiais de 
construção (Figura 4.169). Tais estabelecimentos concentram-se nas proximidades de 
áreas residenciais e costumam possuir horários restritos.  

 

Figura 4.168 - Indústria de papel-cartão da 
Ibema, principal empresa na AID. 

 

Figura 4.169 - Farmácia e lanchonete na Vila 
Ibema. 

A Figura 4.170, na página seguinte, ilustra a localização dos principais 
estabelecimentos comerciais nas comunidades mais próximas ao empreendimento. Os 
empreendimentos incluem posto de combustíveis, restaurantes, lanchonetes, 
mercearias, lojas de roupas e de materiais de construção. Embora carente, o comércio 
tem atendido à demanda local de forma satisfatória. Atualmente, tais atividades tendem 
à expansão, na medida em que a indústria figura como fonte de geração de renda.  
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Figura 4.170 - Mapeamento dos estabelecimentos do setor terciário nas 
comunidades da Vila Ibema, Vila Araucária, Campo das Ameixeiras e 
Faxinal da Boa Vista. Fonte: AJL, 2011. 

 

4.3.4. Índices de Desenvolvimento Social 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi desenvolvido em 1990, sendo utilizado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1993 em 
seu relatório anual. Através de dados estatísticos de educação, longevidade e PIB per 
capita, o IDH serve como referência para a avaliação do desenvolvimento social, 
político e econômico de uma região.  

O IDH pode teoricamente oscilar entre 0 e 1, enquadrando-se em três níveis distintos: 

Baixo Desenvolvimento – IDH de 0 até 0,499 

Médio Desenvolvimento – IDH de 0,500 até 0,799 

Alto Desenvolvimento – IDH de 0,800 até 1. 

Levando em conta indicadores como expectativa de vida, tempo de escolaridade e 
renda, o IDH brasileiro ficou em 0,755 – um leve aumento em relação a 2013, quando 
registrou 0,752, mas insuficiente para evitar a queda na lista (74º - 75º). O Brasil, 
porém, segue enquadrado entre os países da categoria de Alto Desenvolvimento 
Humano, junto com México, Uruguai, Venezuela e Cuba, que estão mais bem 
colocados ( 

 

Prudentópolis 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2016), o IDH Municipal 
de Prudentópolis – referente aos dados de 2010 – correspondia a 0,676, nível de 
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desenvolvimento estabelecido como médio. Com isso, a cidade ficou abaixo das 
médias estaduais e nacionais, como ilustra o Gráfico 4.91. 

Gráfico 4.91 - Evolução no IDH de Prudentópolis, Paraná e Brasil, entre 
1991 e 2010. 

 
*Dados referente ao Brasil, 2015. 

O principal avanço em relação aos anos anteriores deu-se no âmbito dos indicadores 
de educação, que duplicaram nos últimos vinte anos. Além dele, os índices de renda e 
longevidade também apresentaram melhoras de 32,0% e 18,15%, respectivamente, 
como ilustra o Quadro 4.91. 

Quadro 4.91 - Evolução do IDH Municipal e índices relacionados em Prudentópolis, entre 1991 
e 2010. 

Índice 1991 2000 2010 
Crescimento Percentual 

(1990-2010) 

IDHM Geral 0.390 0.544 0.676 73,3% 

IDHM Educação 0.173 0.361 0.577 233,5% 

IDHM Longevidade 0.683 0.776 0.807 18,15% 

IDHM Renda 0.503 0.574 0.664 32,0% 

Fonte: PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano 2013. 

O município de Prudentópolis ocupava a 2.524ª posição, de 5.565 cidades, no ranking 
nacional, e a 312ª posição, de 399 cidades, no estado do Paraná. A colocação de 
Prudentópolis no ranking denota as dificuldades existentes no desenvolvimento social 
em relação à média estadual. Em contrapartida, as evoluções dos componentes do 
IDH-M apontam avanços recentes, especialmente no campo da educação formal. 

 

Turvo 

Em Turvo, o IDH Municipal – referente aos dados de 2010 – era de 0,672, nível de 
desenvolvimento considerado médio. Assim como Prudentópolis, o resultado deixou a 
cidade abaixo das médias estaduais e nacionais. No entanto, a taxa de derivação do 
IDH-M é maior em Turvo, sugerindo um desenvolvimento mais acentuado que o 
demonstrado pelo Paraná e pelo país como um todo, vide Gráfico 4.92.  

Gráfico 4.92 - Evolução no IDH de Turvo, Paraná e Brasil, entre 1991 e 2010. 

* 
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*Dados referente ao Brasil, 2015. 

 

O crescimento dos índices de desenvolvimento em Turvo está atrelado com a evolução 
do fator educação, resultando na duplicação do IDH-M geral (Quadro 4.92). 

Quadro 4.92 - Evolução do IDH-M e índices relacionados em Turvo, entre 1991 e 2010. 

Índice 1991 2000 2010 
Crescimento Percentual 

(1990-2010) 

IDHM Geral 0.336 0.491 0.672 100,0% 

IDHM Educação 0.107 0.293 0.549 413,1% 

IDHM Longevidade 0.683 0.776 0.807 18,15% 

IDHM Renda 0.536 0.547 0.668 24,6% 

Fonte: PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano 2013. 

Assim, Turvo ocupava a 2.621ª posição, de 5.565 cidades, no ranking nacional, e a 
318ª posição, de 399 cidades, no estado do Paraná. Deste modo, entende-se que 
Turvo encontra-se próximo à mediana entre as cidades nacionais, mas 
consideravelmente abaixo da média estadual. 

 

Outros Índices 

O Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM) é um indicador estadual 
semelhante ao IDH-M, realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (IPARDES). Conforme dados de 2011, Prudentópolis ocupa a 254ª 
entre os 399 municípios paranaenses, com índice 0,7787. Já Turvo fica na 319ª 
posição, com índice 0,7332. Ambos ficam na categoria considerada média. 

Outro indicador relevante é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), 
realizado pelo sistema FIRJAN. Nele, Prudentópolis obtém nota 0,6868, ocupando a 
1.987ª posição entre 4.583 cidades brasileiras e 252ª entre as 399 estaduais. Turvo, 
por sua vez, somava 0,6743, ficando com a 2.230ª posição nacional e 285ª estadual. 

Quadro 4.93 - Índices de Gini, entre 1991 e 2010 

Cidade 1991 2000 2010 

Prudentópolis 0,6093 0,5783 0,4777 

Turvo 0,6036 0,5562 0,5307 

Fonte: IBGE Censos Demográficos. 

O Índice de Gini é um medidor de desigualdade de renda, que oscila entre 0 e 1. O 
valor 0 indica que todos dividem igualmente a renda, enquanto 1 significa que uma só 
pessoa possui toda renda. As cidades em estudo apresentaram valores um pouco 

* 
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acima do índice estadual, mas próximos da média nacional, o que demonstra a 
permanência da concentração de renda, apesar das melhoras recentes. 

 

4.3.5. Infraestrutura 

 

Abastecimento de Água 

Os municípios de Turvo e Prudentópolis não apresentam Plano de Saneamento Básico 
(Lei n.º 11.445/2007), dificultando a obtenção de dados sobre as redes de 
abastecimento. Porém, é possível afirmar que a rede pública se limita às áreas 
urbanizadas. Conforme dados da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), 
prestadora do serviço, a cobertura da rede geral é de cerca de 60% em Prudentópolis e 
55% em Turvo (Quadro 4.94). Ainda segundo a empresa, o consumo de água, em 
2010, foi de 889.749 m³ para Prudentópolis e 213.248 m³ para Turvo.   

Quadro 4.94 - Número de ligações da rede geral de abastecimento de água. 

Cidade Residenciais Comerciais Industriais Poder público Total 

Prudentópolis 7.612 493 40 8.291 7.804 

Turvo 1.564 168 24 50 1.806 

Fonte: SANEPAR, dados de 2012. 

A rede de Prudentópolis tem o Rio dos Patos como ponto de captação, enquanto o 
sistema de Turvo tem o Rio Turvo e um poço. A água disponibilizada é de boa 
qualidade, de modo que muitos não realizam tratamentos posteriores, como adição de 
cloro ou ebulição da água. Os tratamentos são mais comuns entre os que utilizam 
poços ou nascentes, geralmente com o uso de hipoclorito de sódio (água sanitária). 

Na Área de Influência Direta, as comunidades próximas à fábrica da Ibema contam 
com rede de distribuição proveniente de obras da empresa (Figura 4.171), que 
atendem cerca de 700 usuários. O sistema está em vias de ser transferido para 
administração da SANEPAR.  

Outras localidades, como São Jerônimo e Cachoeira dos Mendes, aguardam obras de 
expansão da rede já em andamento. A aldeia guarani na reserva de Marrecas possuía 
água encanada, captada por poço tubular (Figura 4.172), modalidade de abastecimento 
comum nas comunidades da AID. 
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Figura 4.171 - Controle do sistema de 
abastecimento de água na Vila Ibema. 

 

Figura 4.172 - Controle do sistema de 
abastecimento na TI Marrecas. 

Esgotamento Sanitário 

As questões relacionadas ao tratamento e destino final dos efluentes líquidos na área 
de estudo são, como em todo o país, problemáticas e contraditórias. A cidade de 
Prudentópolis possui duas estações de tratamento (Papuã e Matadouro), que atendem 
cerca de 40% dos domicílios (Quadro 4.95), mas constantemente apresentam 
problemas de operação. Em 2009, relatório da câmara municipal de Prudentópolis 
constatou que “os efluentes [estão] sendo lançados diretamente no Arroio Papuã, 
aparentemente sem o devido tratamento” (CMP, 2009: 250). Já ETE Matadouro se 
encontrava “com vertedouro entupido, com tratamento quase que inexistente” (Ibid.). 

Quadro 4.95 - Ligações de esgoto operadas pela SANEPAR – 2012 

Cidade Residenciais Comerciais Industriais Poder público Total 

Prudentópolis 5.396 480 42 54 5.884 

Turvo 0 0 0 0 0 

Fonte: SANEPAR, dados de 2012. 

Já Turvo não apresentava nenhuma estação de tratamento pública, operada pela 
SANEPAR. Entretanto, parte da AID conta com estrutura de coleta e tratamento 
ofertado pela Ibema em suas vilas, com pouco mais de 200 domicílios beneficiados. O 
efluente é destinado para ETE na propriedade da fábrica, dentro da AID.  As demais 
comunidades fazem uso de fossas, muitas vezes rudimentares, como destino dos 
efluentes líquidos. A falta de manutenção e a construção inadequada destes 
dispositivos levam a esporádicos vazamentos, que atingem os corpos hídricos locais.  

Embora o problema ainda seja pouco perceptível, dada a baixa densidade 
demográfica, é fundamental saná-lo enquanto permanece assim. Em reportagem de 10 
de janeiro de 2014, flagrou-se o momento em que um caminhão limpa-fossas da 
prefeitura despejava esgoto in natura no leito de um córrego (Figura 4.173 e Figura 
4.174), comprometendo não apenas o meio ambiente, mas a própria saúde pública 
(G1, 2014). 
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Figura 4.173 - Caminhão despejando esgoto 
domiciliar em córrego. Fonte: G1, 2014. 

 

Figura 4.174 - Detalhe do despejo de esgoto 
domiciliar. Fonte: G1, 2014. 

 

Coleta de Resíduos Sólidos 

Assim como o esgotamento sanitário, a gestão dos resíduos sólidos é política recente 
na maioria das cidades pequenas do Brasil. A Lei nº 12.305/2010 (Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos) previa o fechamento de todos os lixões até agosto de 2014. 
Contudo, muitos municípios ainda utilizam os lixões ou aterros controlados como 
destino final dos resíduos, como é o caso de Prudentópolis e de Turvo. 

A cidade de Prudentópolis estuda a terceirização dos serviços e a melhor opção para o 
destino dos resíduos: sanar e ampliar o aterro municipal atual ou associar os serviços 
com outros municípios que já contam com aterro sanitário. Em Turvo, foi firmada 
recentemente uma parceria com outras cidades para a construção de um aterro 
sanitário intermunicipal, junto ao atual aterro de Guarapuava.  

No que tange à coleta dos resíduos, ambos os municípios apresentavam 
universalização do serviço nas zonas urbanas consolidadas, contando ainda com o 
serviço de coleta seletiva. Segundo dados do Censo IBGE de 2010, o serviço possuía 
abrangência de 63,4% dos domicílios em Prudentópolis e 53,9% em Turvo. Com isso, 
mais de 30% dos cidadãos ainda queimavam, enterravam ou despejavam seus 
resíduos ao ar livre em ambos os municípios. 

Nestes três anos, a coleta de resíduos sólidos vem se expandido nas zonas rurais, de 
modo que a maior parte da população da AID conta com o serviço. A coleta de lixo é 
realizada por caminhão da prefeitura municipal (Figura 4.175), duas vezes por semana. 
Os moradores depositam os sacos em contentores externos, geralmente feitos de 
tonéis plásticos (Figura 4.176). 

A coleta seletiva teve início em setembro de 2013, através de um programa municipal e 
hoje contempla boa parte da AID. Ela ocorre na quarta-feira pela manhã nas 
comunidades de entorno da estrada Ibema e sexta-feira nas comunidades próximas ao 
Faxinal da Boa Vista. Os sacos de acondicionamento de recicláveis são identificáveis 
por meio de lacres entregues na rede pública de ensino. 
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Figura 4.175 - Caminhão coletor da prefeitura 
de Turvo. Fonte: AJL, 2011. 

 

Figura 4.176 – Contentor externo de tonel 
plástico, o modelo mais comum na AID. 

 

Energia Elétrica  

O Censo Demográfico 2010 apontava uma abrangência na casa dos 95,0% na 
distribuição de eletricidade em ambos os municípios, como indica o Quadro 4.96. Em 
campo, constatou-se que realmente a rede de distribuição é ampla, atendendo 
praticamente todas as residências localizadas na AID, exceto aquelas em locais ermos. 

Quadro 4.96 – Distribuição de eletricidade em Prudentópolis e Turvo. 

Cidade Tinham Não tinham 

Prudentópolis 13.911 (95,0%) 734 (5,0%)  

Turvo 3.898 (95,4%) 188 (4,6%) 

Fonte: SIAB – Situação de Saneamento – Julho 2013. 

Segundo dados da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), a classe com maior 
consumo era a rural, com destaque ainda para o comércio, as indústrias e residências. 
O Quadro 4.97, abaixo, detalha o sistema de distribuição de energia elétrica. 

Quadro 4.97 – Energia elétrica: consumidores e consumo por classe – 2010. 

Cidade Fator Residencial Comercial Industrial Rural Outros Total 

Prudent 
Consumidores 7.350 1.094 248 6.238 217 15.147 

Consumo (kW) 10.757 8.834 8.932 12.516 5.223 46.262 

Turvo 
Consumidores 1.836 235 57 1.944 74 4.146 

Consumo (kW) 2.643 1.292 3.916 4.330 1.156 13.337 4.146 
 

Fonte: COPEL/2010. 

Na área encontram-se ainda duas linhas de transmissão de pequeno porte e 
comprimento. A LT Cachoeira, com 4,6 km de comprimento e a LT Boa Vista II, mais 
curta e que ocupa exclusivamente o terreno da Ibema (Figura 4.177). Nas 
comunidades próximas à fábrica do Ibema, o sistema de distribuição, construído pela 
Ibema para suas vilas de funcionários, é hoje operado pela COPEL. 
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Figura 4.177 – Linhas de Transmissão na Área de Influência Direta. 

Meios de Comunicação 

A área urbana dos municípios conta com serviço de telefonia fixa e internet via rádio, 
além de telefones públicos. O serviço de telefonia móvel está disponível, especialmente 
através da operadora Oi e Vivo, enquanto o sinal das operadoras Tim e Claro 
apresenta menor qualidade. Na AID, entretanto, o sinal de telefonia móvel é 
praticamente inexistente, tornando seu uso pouco comum.   

Os canais de TV aberta mais utilizados na área são RPC (Globo), RIC-PR (Record) e 
Rede Massa (SBT). O serviço de televisão via satélite da SKY é também largamente 
utilizado na AID.  Entre as rádios locais destaca-se a Rádio Turvo Ativo FM 87,9, entre 
outras rádios AM e FM das cidades vizinhas. 

A AID conta com uma agência comunitária dos correios, que recebem as cartas da 
agência da zona urbana, disponibilizando-as para os moradores que visitam a agência. 
Durante os trabalhos de campo não foi identificado nenhum jornal impresso de 
circulação local com tiragem expressiva. Porém, jornais de dimensão regional (e.g., 
Paraná Centro) e estadual (e.g., Gazeta do Povo) são encontrados na zona urbana.  
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Figura 4.178 – Telefone público na área de 
influência direta. Fonte: AJL, 2011.  

 

Figura 4.179 – Agência comunitária dos 
correios na vila Ibema. Fonte: AJL, 2011. 

 

 

 

Sistema Viário e Transporte 

Tanto Prudentópolis quanto Turvo são cidades cujas sedes possuem distribuição 
demográfica linear, associada à presença de rodovias importantes. As rodovias BR-373 
e PR-160 funcionam como espinha dorsal de Prudentópolis, enquanto Turvo tem na 
BR/PR-466 sua principal via de acesso. 

Considerando a frota veicular de dezembro de 2013, as cidades possuem 
respectivamente 0,45 e 0,29 veículos por pessoa, índice bem abaixo dos encontrados 
em cidades maiores. Em ambos, os carros e caminhonetes constituem a principal 
parcela da frota. No entanto, as motocicletas eram mais comuns em Prudentópolis 
(Gráfico 4.93), enquanto os caminhões e os ônibus prevaleciam em Turvo. 

O serviço de transporte coletivo ocorre nas duas localidades, geralmente com poucos 
horários e com veículos antigos. Ainda assim, este é um serviço essencial 
especialmente para as comunidades mais afastadas, que necessitam do ônibus para 
acessar as áreas centrais. 

 
Gráfico 4.93 – Frota veicular em Prudentópolis e Turvo. Fonte: Detran/PR – dez/2013. 

  

O acesso à AID é realizado através da estrada Ibema, a única via pavimentada fora da 
sede municipal (Figura 4.180 e Figura 4.181). A rodovia, com cerca de 22 km de 
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comprimento, liga a fábrica da Ibema à BR-466 (vide mapa na Figura 4.182) e é 
passagem de diversos veículos de grande porte, necessitando de pequenas melhorias. 

 

Figura 4.180 – Entrada sul da cidade, através 
da BR-466. 

 

Figura 4.181 – Trecho da estrada da Ibema, 
rodovia essencial no deslocamento à AID. 

 

Figura 4.182 – Estrada Ibema, representada pela linha preta, via de acesso 
à fábrica da Ibema, a partir da BR/PR-466. Fonte: Adaptado de mapa viário 
do plano diretor. 

Segurança 

As cidades de Prudentópolis e Turvo, de modo geral, são locais seguros para a 
circulação de visitantes e moradores. Entretanto, ambas as cidades registraram óbitos 
por causas externas em 2012, como indica o Quadro 4.98. 

Quadro 4.98 – Homicídios dolosos e homicídios culposos de trânsito. 

Cidade Homicídios dolosos Homicídio Culposo de Trânsito 

Prudentópolis 8 22 

Turvo 4 12 

Fonte: SSP-PR, 2012. 

Além dos crimes com óbitos, não são raras ocorrências de lesão corporal e furto, 
muitas vezes vinculadas ao consumo de álcool. Em menor quantidade, ocorre o porte 
ilegal de armas e o tráfico de drogas.  

A AID é atendida pelo Pelotão Turvo do 16º Batalhão de Polícia Militar, sediado em 
Guarapuava, mas que conta com base no local para as rondas noturnas.  Segundo 
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boletins de ocorrência disponíveis na internet, as ocorrências de acidentes de trânsito, 
caça com porte ilegal de armas, furtos e crimes passionais eram as mais comuns. 

Educação 

Visando mensurar a qualidade da educação básica no Brasil, foi criado o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que avalia o desempenho do ensino 
fundamental público nos municípios brasileiros, em conceito que oscila entre 0 e 10. 
Em 2011, o Brasil recebeu conceitos 5,0 e 4,1 para os anos iniciais (5º ano) e finais (9º 
ano), enquanto o estado do Paraná foi avaliado com 5,4 e 4,1. 

Os municípios da área de estudo apresentam desempenhos próximos à média nacional 
e estadual, estando Prudentópolis acima e Turvo abaixo das médias (Quadro 4.99). No 
entanto, com exceção dos anos finais em Prudentópolis, os conceitos ficaram acima 
das metas previstas para o ano de 2011.  

Quadro 4.99 – Conceitos IDEB do Brasil, Paraná, Prudentópolis e Turvo – 2011. 

Fase Brasil Paraná Prudentópolis Turvo 

Anos Iniciais 5,0 5,4 5,3 4,7 

Anos Finais 4,1 4,1 4,3 4,1 

Fonte: Portal IDEB – 2011. 

Os municípios inseridos na AII possuíam rede de ensino de porte razoável, com 
estabelecimentos nos três níveis, como demonstra o Quadro 4.100. Enquanto 
Prudentópolis contava com 111 estabelecimentos, dos quais 9 eram privados, Turvo 
registrava 19 estabelecimentos, sendo apenas 1 privado. 

Quadro 4.100 – Estabelecimentos de ensino, por segmento, em Prudentópolis e Turvo. 

Fonte: INEP - Censo Educacional 2015. 

Em ambos os municípios, os números de matrículas compõem aproximadamente 20% 
da população municipal, sugerindo uma cobertura percentual semelhante entre os 
municípios (Quadro 4.101). Também o número de matrículas por docente é similar nas 
duas localidades, beirando entre 15 e 16 matrículas por docente.  

Quadro 4.101 – Matrículas e docentes, por segmento de ensino, em Prudentópolis e Turvo. 

Fonte: INEP - Censo Educacional 2012. 

Entre os alunos constata-se grande percentual de atendimento pelo transporte escolar 
disponibilizado pelas prefeituras, o que garante acesso à educação nas zonas rurais. 

Cidade Pré-escolar Fundamental Médio Total 

Prudentópolis 

24 73 14 111 

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 

21 3 70 3 11 3 102 9 

Cidade Pré-escolar Fundamental Médio Total 

Turvo 

4 12 3 19 

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 

3 1 12 0 3 0 18 1 

Cidade 
Pré-escolar Fundamental Médio Total 

Matr. Doc. Matr. Doc. Matr. Doc. Matr. Doc. 

Prudentópolis 765 54 7.738 468 2.424 202 10.927 724 

Turvo 306 17 2.529 144 714 60 3.549 221 
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Apesar dos indicadores positivos, ainda são necessárias ampliações e melhorias, 
especialmente no segmento profissionalizante para jovens e adultos. 

Por fim, no ensino superior, Prudentópolis apresentou um total de 289 matrículas para 
modalidade presencial, ao contrário de Turvo, onde não havia registro de curso 
superior. 

Dentro da área de influência direta foram identificados quatro estabelecimentos de 
ensino formal, que se encontram adensados nas proximidades da fábrica da Ibema 
(Quadro 4.102). A comunidade de Passa Quatro, a norte da AID, também recebe 
alunos que residem na área, porém em volume bem inferior. 

Quadro 4.102 – Estabelecimentos de ensino com matriculados da Área de Influência Direta. 

Escola Admin. Comunidade Nível Matr. 

Arandu Pyahu Estadual 
Comunidade Guarani Kae Ju Porã 

(TI Marrecas) 
Fundamental 10 

CE Faxinal da Boa 
Vista 

Estadual Vila Ibema Fund./Médio 387 

CM Joao Miguel Maia Municipal Vila Ibema Pré/Fund/EJA 352 

CMEI Semente do 
Amanhã 

Municipal Vila Ibema Pré-escola 34 

Total - - - 783 

Fonte: Censo Educacional 2013 – dados finais de 30 de dezembro. 

As três instituições de ensino localizadas na Vila Ibema têm sua trajetória conectada 
com a presença do empreendimento que dá nome à localidade. O Colégio Estadual 
Faxinal da Boa Vista (Figura 4.183) descende da Escola Nossa Senhora das Brotas, 
construída pela Ibema para disponibilizar os anos finais do ensino fundamental. Já a 
CEMEI Semente do Amanhã (Figura 4.184), inaugurada em 2012, foi construída pela 
empresa e é administrada pela prefeitura. A AID é contemplada ainda por projetos 
federais de cunho assistencial, como o ProJovem e o PETI (Figura 4.185 e Figura 
4.186). 
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Figura 4.183 – Vista do ginásio do CE Faxinal 
da Boa Vista. 

 

Figura 4.184 – Fachada da CEMEI Semente 
do Amanhã. 

 

Figura 4.185 – Centro comunitário e 
Projovem, na Vila Ibema. 

 

Figura 4.186 – Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil, no Faxinal da Boa Vista. 

Saúde 

A estrutura de promoção à saúde é composta por hospital geral, unidades e postos de 
saúde em ambos os municípios, totalizando 78 estabelecimentos em Prudentópolis e 
30 em Turvo (Quadro 4.103). Visando ampliar o acesso nas áreas rurais, os municípios 
fazem uso do Programa de Saúde da Família, com equipes móveis de agentes de 
saúde, médico e enfermeiros, utilizando minipostos de saúde localizados nas 
comunidades.
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Quadro 4.103 – Estabelecimentos de saúde em Prudentópolis e Turvo, por classe. 

Cidade CAPS 
Unidade 

básica  

Clínica 

especializada 

Consultório 

isolado 

Hospital 

geral 
Policlínica 

Posto 

de 

saúde 

Secretaria 

de saúde 

Unidade 

de apoio 
Total 

Prudentópolis 2 7 4 42 2 1 15 1 4 78 

Turvo - 4 2 3 1 - 17 1 2 30 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES – Datasus, jul/2013. 
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Os recursos humanos, por sua vez, são escassos, especialmente nas comunidades 
rurais. Nas áreas urbanas, os serviços privados de saúde complementam a rede 
pública no atendimento dos munícipes. Inscrito no programa federal Mais Médicos, 
Turvo deve receber ao menos um profissional de medicina. Enquanto isso, conta com 
77 profissionais da área da saúde, totalizando 158 pessoas quando se incluem outras 
ocupações. Já em Prudentópolis são 264 profissionais de saúde e 339 pessoas 
(Quadro 4.104). 

Quadro 4.104 – Profissionais de saúde em Prudentópolis e Turvo, por classe. 

Cidade Médicos 
Cirurgião 

dentista 
Enfermeiro 

Tec. ou Aux. de 

Enfermagem 
Outra  Total             

Prudentópolis 113 51 30 28 42 264 

Turvo 18 2 10 32 15 77 

Fonte: CNES Recursos Humanos – TabNet Datasus, jul/2013. 

 

Na Área de Influência Direta estão instalados quatro postos de saúde (PSF Faxinal da 
Boa Vista e os MiniPostos Carriel, Cachoeira dos Mendes e Banhado Vermelho), além 
de um consultório isolado (MAG Saúde), como representado na Figura 4.187, que 
mapeia os estabelecimentos. Em seguida, o Quadro 4.105 detalha as principais 
informações acerca dos estabelecimentos da AID, como o número de profissionais e o 
nível de atendimento dos estabelecimentos.  

Por fim, cumpre destacar que os quatro postos de saúde compartilham uma mesma 
Equipe de Saúde da Família (ESF Faxinal da Boa Vista), composta por 16 
profissionais, registrada pelo SUS como anexada ao MiniPosto Cachoeira dos Mendes, 
mas que transita entre os estabelecimentos para ampliar a cobertura do atendimento. 
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Figura 4.187 – Mapeamento das escolas e postos de saúde na AID. 

 

Quadro 4.105 – Estabelecimentos de Saúde na AID. 

Estabelecimento Atendimento Nível Admin. Funcionários Leitos 

PSF Faxinal da Boa Vista Ambulatorial Básica Municipal 2 1 

PS Banhado Vermelho Ambulatorial Básica Municipal 2 0 

PS Cachoeira dos Mendes Ambulatorial Básica Municipal 16 0 

PS Carriel  Ambulatorial Básica Municipal 2 0 

MAG Saúde Ambulatorial Básica Privada 5 6 

Total - - - 21* 7 

Fonte: DATASUS, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, novembro de 2013. 
Legenda: * - Desconsiderando profissionais que atuam em mais de um local. 
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Figura 4.188 – PSF Faxinal da Boa Vista. 

 

Figura 4.189 – MAG Saúde, clínica utilizada 
pelos trabalhadores da fábrica da Ibema. 

4.3.6. Turismo, Lazer e Cultura 

Segundo levantamento realizado por Calegari (2012: 81), “a paisagem rural de Turvo 
(...) detêm uma potencialidade turística que pode ser aproveitada como fonte de renda 
e disseminadora da cultura local”. A principal potencialidade do município consiste na 
diversidade de seus atrativos, que incluem ecoturismo/turismo de aventura, além do 
turismo cultural, rural, gastronômico e de eventos.  

Contudo, são as cachoeiras que mais se destacam como indutor do turismo na região, 
incluindo a maior queda do sul do Brasil, o Salto São Francisco (Figura 4.190), com 
196 metros. Situado na tríplice fronteira entre Turvo, Prudentópolis e Guarapuava, o 
salto encontra-se a cerca de 10 quilômetros da Área de Influência Direta. 

Na AID, encontram-se cachoeiras de menor porte, como a cachoeira Ibema, ponto de 
lazer antigo na localidade, com uso reduzido devido a fatalidades recentes (Figura 
4.191). A presença de cânions em pontos próximos à AID é outro atrativo turístico do 
patrimônio geológico local. 

 
Figura 4.190 – Salto São Francisco, principal 
atrativo turístico da AII. Fonte: Divulgação. 

 
Figura 4.191 – Cachoeira Ibema, tradicional 
ponto de lazer na AID. 

Considerando a presença de imigrantes ucranianos (Figura 4.192) e a existência de 
uma reserva indígena de porte considerável (Figura 4.193), o turismo cultural é outra 
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possibilidade real em Prudentópolis e Turvo. Contudo, seu desenvolvimento deve ser 
realizado de modo criterioso, evitando possíveis prejuízos para a organização social e 
os modos de vida destas comunidades. 

 
Figura 4.192 – Igreja ucraniana Nossa 
Senhora de Fátima, no Faxinal da Boa Vista. 

 
Figura 4.193 – Sinalização na estrada de 
acesso à TI Marrecas, comunidade Guarani. 

Embora possua um calendário reduzido de eventos, que envolve festas de Igrejas, 
feiras, bailes sazonais e campeonatos de futebol, a Área de Influência conta com 
considerável estrutura de lazer. No entanto, existe certa concentração destes 
equipamentos nas proximidades da vila Ibema, que inclui praças (Figura 4.194), além 
de ginásio de esportes (Figura 4.195), academia equipada e campo de futebol, geridos 
pela Associação Recreativa Ibema Papel – SORIPEL. 

 
Figura 4.194 – Praça com academia ao ar 
livre, na Vila Ibema. 

  
Figura 4.195– Ginásio de esportes da 
Soripel, na Vila Ibema. 

Nas outras comunidades, as facilidades de lazer existem em menor quantidade, de 
modo que as crianças e os jovens utilizam os terrenos baldios e as vias vicinais como 
locais de lazer, para andar de bicicleta e desfrutar de brincadeiras diversas. Por fim, a 
saída para viagens figurava como alternativa, sendo o litoral um destino comum. 
Segundo survey realizado na AID, em 2011, constatava que 15% dos entrevistados 
relatou viajar tendo como finalidade o lazer (AJL, 2011: 124). 

É importante salientar que, apesar da aparente uniformidade, existem diferentes grupos 
na AID, com modos de pensar e agir distintos. As diferentes denominações cristãs 
(católicas, evangélicas, etc., vide Figura 4.196) e a herança étnica (ucraniano, italiano, 
“brasileiro”, etc.) atuam como sinais diacríticos, diferenciando “nós” e “eles”. 
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Apesar da dissolução dos faxinais, os aspectos culturais deste sistema não foram 
extintos, incluindo o uso coletivo de pastagens, a agricultura de subsistência e o 
extrativismo sustentável. Em contrapartida, a longa estadia da Ibema ajudou a 
transformar os modos de vida nas comunidades lindeiras, através da introdução de 
novos serviços, comércios (Figura 4.197) e eventos. 

 
Figura 4.196 – Igreja Nossa Senhora das 
Brotas, na Vila Ibema. 

 
Figura 4.197 – Comércio varejista de pequeno 
porte no Faxinal da Boa Vista. 

 

4.3.7. Patrimônio Arquitetônico, Histórico e Arqueológico 

Considerando sua colonização tardia, não existe em Prudentópolis ou Turvo nenhum 
bem imóvel cadastrado no Livro de Tombo do IPHAN, para bens de relevância 
nacional. Já segundo dados da Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná, a 
cidade de Prudentópolis possui uma igreja (São Josefat) tombada.  

A área de influência direta, embora não possua patrimônio tombado em nível estadual, 
possui construções relevantes do ponto de vista histórico e arquitetônico. A Igreja São 
João Batista (Figura 4.198), no Faxinal da Boa Vista, foi construída em 1943, sendo 
uma das primeiras do município. Nas demais comunidades, como a Cachoeira dos 
Mendes (Figura 4.199) e São Jerônimo, também valorizam suas igrejas locais. As 
construções de arquitetura ucraniana são também registros da história local.     

 
Figura 4.198 – Igreja São João Batista, 
construída em 1943. 

 
Figura 4.199 – Igreja católica na Cachoeira 
dos Mendes, recentemente reformada. 
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Ainda que o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos não registre qualquer 
ocorrência na área, sabe-se que um morador do Assentamento Marrecas (Sr. José 
Bonetti) que localizou e conservou material arqueológico lítico e cerâmico encontrado 
em seu lote, que foi registrado como Sítio José Bonetti I em estudo ambiental recente.   

 
Figura 4.200 – Mapeamento ilustrativo das igrejas e quedas d’água na AID. 



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

360 

5. PROGNÓSTICO 

 

5.1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

De maneira geral, qualquer tipo de empreendimento consiste em instrumento indutor 
de desenvolvimento econômico, uma vez que sua área de influência não se restringe 
apenas ao local de implantação. Alcança uma abrangência que adquire dimensões 
maiores, às vezes regionais, onde são produzidas mudanças de maneira direta e 
indireta nos meios físico, biótico e socioeconômico. 

A natureza e a intensidade dos impactos são distintas para cada fase do 
empreendimento (planejamento, construção e operação), implicando em diferenças 
significativas, especialmente na sua temporalidade e localização. Portanto, a presente 
análise leva em conta as características da área de influência e das atividades em cada 
etapa de execução do empreendimento. 

Para realização da avaliação dos impactos ambientais da ampliação da PCH Boa Vista 
II, foram conjugados e adaptados alguns dos métodos já consagrados de Avaliação de 
Impacto Ambiental (AIA), tais como, os métodos tipo Listagem de Controle (Check-
Lists), as Matrizes de Interação, os Métodos Cartográficos e os Métodos ad hoc. 

O método espontâneo “ad hoc”, utiliza “brainstorming” com base no conhecimento 
específico de cada técnico da equipe, cuja identificação se dá de maneira genérica 
para esse tipo de empreendimento, considerando as atividades desenvolvidas em cada 
uma de suas fases. 

Em um segundo momento, utiliza-se uma adaptação do método de Battele (DEE et al, 
1972) no intuito de ponderar e destacar os parâmetros mais relevantes dos impactos 
socioambientais para quantificá-los na Matriz de integração. 

O Método Battelle é um método hierarquizado, constituído de quatro categorias 
ambientais que se desdobram em 18 componentes. Esses, por sua vez, subdividem-se 
em 78 parâmetros. A determinação do grau de impacto líquido para cada parâmetro 
ambiental é dada pela expressão: 

UIA = UIP x QA 

Onde: UIA = unidade de impacto ambiental 

UIP = unidade de importância 

QA = índice de qualidade ambiental 

A avaliação dos impactos ambientais do empreendimento em análise será realizada 
através de dois procedimentos: 

 Leitura socioambiental do empreendimento, que consistiu na formação do 
conhecimento do processo construtivo e de operação do empreendimento, 
demarcando-se suas etapas principais, isolando-se para análise cada uma das 
obras do arranjo geral do empreendimento; 

 Relacionamento entre as ações do empreendimento e elementos 
socioambientais da área, utilizando-se a técnica da "Matriz de Interação", 
preconizada por Leopold (1971), adaptada às análises ponderais de Battelle 
(DEE et al., 1972) para comparação dos índices pré-estabelecidos do ambiente 
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sem o projeto, e com os índices da possibilidade da sua realização, dessa forma 
permite-se a projeção das relações com maiores possibilidades de impactos. 

Ressalte-se que, para se classificar um impacto, no que diz respeito a um ecossistema, 
é importante que se tenha em mente e bem fundamentado os conceitos de resiliência e 
homeostase. A resiliência é a medida da capacidade de um sistema persistir na 
presença de uma perturbação. Assim, se a magnitude do impacto mantiver-se dentro 
dos limites de resiliência, os efeitos poderão ser anulados por um novo nível de 
equilíbrio alcançado pelo ecossistema, ou por seu retorno às condições originais. Por 
outro lado, a homeostase é a medida da capacidade do ecossistema de manter o 
equilíbrio interno estável apesar das perturbações externas. 

O método que fundamenta a matriz de interação de Leopold é uma das técnicas mais 
utilizadas dentre as metodologias de análise de impacto, correspondendo a uma 
análise matricial de causa e efeito. Os dados de entrada nesse método estão 
organizados na forma de uma matriz, onde as colunas representam as ações 
impactantes que podem alterar o meio ambiente, e as linhas constituem os 
componentes ambientais (alterações ambientais) que podem mensurar a intensidade 
do impacto no ambiente decorrente das ações promovidas. A partir do cruzamento 
dessas linhas e colunas podem ser identificadas as interações existentes entre o tensor 
impactante (ações) e o meio ambiente local, bem como a valoração do grau de 
comprometimento dos mesmos. 

Para suprir a deficiência avaliatória desse método, possibilitando determinar a 
significância de cada impacto ambiental, foram consideradas as características a eles 
inerentes, estabelecendo-se um grupo de classes para mensurar o valor dos impactos, 
conforme o Quadro 5.1. 

Às características dos impactos foram atribuídos pesos com valores diferenciados 
conforme a relevância ambiental e de acordo com critérios de classificação dos 
impactos. Esses pesos foram distribuídos para serem somados (vide parte em verde do 
Quadro 5.1). 

As características são diferenciadas através da multiplicação (vide parte azul do 
Quadro 5.1), dada pelas seguintes características: 

natureza: positiva (+) ou negativa (-) a partir do conhecimento e sensibilidade ambiental 
de cada técnico integrante da equipe; 

importância: não relevante (1), baixa (2), média (3) e alta (4). 

magnitude: não relevante (1), baixa (2), média (3) e alta (4). 

Os tópicos em azul contidos no quadro (natureza, importância e magnitude) referem-se 
às condições intrínsecas ao impacto, muito relacionadas com a intensidade em que o 
impacto se coloca no meio, de análise essencialmente qualitativa e justamente por 
isso, de difícil quantificação. 

O valor final poderá ser positivo (+) ou negativo (-), caso o impacto seja benéfico ou 
danoso, respectivamente. Ainda, se esse valor for nulo ou insignificante, a célula na 
matriz é deixada em branco. 

A partir desta valoração, definiu-se a relevância de cada impacto em relação a cada 
componente socioambiental. Para tanto, a equipe do estudo com base no método 
desenvolvido por Leopold (1971), adaptada às análises ponderais de Battelle (DEE et 
al., 1972), convencionou-se que valores entre 6 e 20 representam impactos não 
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relevantes; entre 21 e 75 representam impactos pouco relevantes, entre 76 e 140 
representam impactos medianamente relevantes; 141 a 195 impactos muito relevantes, 
e aqueles iguais ou superiores a 196 são considerados extremamente relevantes. 

Cada impacto recebeu uma classificação segundo as suas possibilidades, acumulando-
se os pesos correspondentes, cujo resultado foi repassado para a matriz de impactos, 
de maneira a mensurar de forma quantitativa o impacto, conforme classificação a 
seguir: 

Quadro 5.1 – Classificação dos impactos sistematizada conforme método adotado pela equipe 
técnica. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação/ 
Potencialidade Mitigável/ Não Potencializável (1) Compensável/ Potencializável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração 
  

Característica de Forma (Ordem) – refere-se à forma como o efeito do impacto 
manifesta-se sobre a variável ambiental. Se classifica em: 

 Impacto direto – quando resulta de uma simples relação de causa e efeito; 
também chamado de impacto primário ou de primeira ordem; 

 Impacto indireto – quando é uma reação secundária em relação à ação, ou 
quando é parte de uma cadeia de reações; também chamado de impacto 
secundário, ou de enésima ordem, de acordo com sua situação na cadeia de 
reações. 

 

Característica de Incidência – refere-se à quanto tempo irá demorar para que o 
impacto seja sentido no ambiente.  

Podendo ser: 

 Impacto a partir de longo prazo – efeito de atividade ou ação esperado para 
ocorrer a partir de uma cadeia de relações. Pode guardar relação com os 
impactos indiretos; 

 Impacto a partir de curto prazo – efeito de atividade ou ação esperado de 
imediato. Guarda relação com os impactos diretos; 

Caso o impacto seja negativo, o impacto a partir de longo prazo valerá 1 e a curto 
prazo valerá 2 (pois um impacto negativo com início imediato é mais danoso do que um 
impacto negativo com início tardio). No caso de um impacto positivo essa valoração 
será invertida, curto prazo valerá 1 e longo prazo 2. 
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Característica de Reparação/Potencialidade – caso o impacto seja classificado como 
negativo, dirá respeito a capacidade de reversão do(s) parâmetro(s) para a(s) 
condição(ões) prévia(s), antes da interferência realizada pelo empreendimento. Caso o 
impacto seja classificado como positivo, dirá respeito a capacidade de potencialização 
do benefício obtido. 

 Impacto mitigável – quando como forma de combater os efeitos do impacto se 
planejam atividades relacionadas à diminuição da força/modo de incidência da 
ação impactante; 

 Impacto compensável – quando não ocorre alternativa de atenuação da ação 
impactante resultando tão somente em medidas que balanceiem sua inevitável 
incidência; 

 Impacto não-potencializável – o impacto não pode ter seus benefícios 
reforçados; 

 Impacto potencializável – o impacto pode ter seus benefícios reforçados. 

 

Característica de Abrangência – trata-se da classificação do impacto segundo a sua 
área de impacto. Assim, considera-se: 

 Impacto local – quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações; 
 Impacto regional – quando um efeito se propaga por uma área além das 

imediações do sítio onde se dá a ação; 

 

Característica de Permanência – refere-se à periodicidade originada pelo impacto no 
âmbito do aparecimento dos efeitos. Pode ser: 

 Impacto de curto prazo – impacto que será observado por período curto de 
tempo; 

 Impacto de longo prazo – impacto que será observado por um longo período de 
tempo; 

 Impacto permanente – efeito que se mantém ao longo de todo o tempo. 

 

Característica de Probabilidade (frequência em função da intensidade) – refere-se 
à possibilidade de ocorrência do impacto. Classifica-se em: 

 Impacto de probabilidade Baixa: quando a chance de aparecimento do impacto, 
com base no histórico desse tipo de empreendimento é coerentemente avaliada 
como de pequena incidência; 

 Impacto de probabilidade Média: quando a chance de aparecimento do impacto, 
com base no histórico desse tipo de empreendimento é geralmente ocorrente, 
porém não necessária; 

 Impacto de probabilidade Alta: quando a chance de aparecimento do impacto, 
com base no histórico desse tipo de empreendimento é avaliada como de 
grande incidência, ou seja, quando o efeito ocorre na ampla maioria dos casos. 

 

Característica de Natureza (valor ou sentido) – corresponde à classificação da 
natureza valorativa dos impactos, isto é, se o seu efeito sobre a variável ambiental é 
benéfico ou adverso à qualidade que ela apresenta no momento em que sofre a ação 
do impacto. Pode ser considerado: 
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 Impacto positivo – quando uma ação resulta na melhoria da qualidade de um 
fator ou parâmetro ambiental; 

 Impacto negativo – quando uma ação resulta em um dano à qualidade de um 
fator ou parâmetro ambiental. 

 

Característica de Importância – assinala a relevância do referido impacto ante as 
condições espaciais existentes considerando a análise de forma conjugada: a) das 
características dos efeitos causados pelo empreendimento em si, e; b) do grau de 
alteração projetada sobre o aspecto natural em foco. 

Não relevante: impacto que tem participação julgada acessória ou não significante 
gerando: 

a) quando de natureza negativa: pouquíssimas ou mesmo nenhuma medida de 
mitigação dos efeitos se desdobram em melhorias; 

a) quando de natureza positiva: efeito benéfico pontual e sutil (mínimo) na 
característica impactada em si.  

Baixo: impacto que tem participação julgada pequena pelos técnicos de forma que 
também: 

a) para os de natureza negativa: medidas simplificadas de estímulo/mitigação 
normalmente repercutem no retorno a condições próximas da original/anterior. 

b) para os de natureza positiva: as melhorias previstas têm seus efeitos restritos ao 
sítio de incidência e imediações e não possuem repercussões ecossistêmicas, sociais 
e econômicas consideráveis.    

Médio: impacto que tem participação julgada elementar ante o rol total de impactos 
previstos, de forma que  

a) para os de natureza negativa: as medidas de mitigação propostas dependem de 
empenho específico (monitoramento, controle e campanhas, etc.) em busca da 
restituição de características existentes anteriormente (antes da incidência). 

b) para os de natureza positiva: criam efeitos benéficos (fiscais e/ou operacionais) ao 
obedecerem a legislação ambiental aplicável podendo então também potencializar a 
ação de órgãos públicos sobre o meio ambiente, economia e sociedade.  

Alto- impacto que tem participação julgada fundamental, de forma que: 

a) para os de natureza negativa: as medidas de mitigação propostas não repercutem 
em restituição da condição original da respectiva característica impactada (ar, solo, 
água, vegetação, habitat, organização espacial ou modo de vida), sendo necessária 
medidas compensatórias amparadas pela legislação ou por definições institucionais 
públicas; 

b) para os de natureza positiva: devam ser essencialmente diretos e consagrar 
permanente ganho econômico, social ou ambiental (ecossistêmico) no local do 
empreendimento.  

 

Característica de Magnitude – demanda analisar em conjunto os níveis de 
interferência do impacto sobre as características do meio (ar, a água, o solo, a 
vegetação, o habitat e a organização espacial, modo de vida), e a geração de 
repercussões negativas ou positivas sobre estes. 
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Não relevante – impacto cujos níveis de interferência são julgados insignificantes ou a 
geração de repercussões sobre as características do meio são muito diluídas 
culminando em efeitos com tendências a nulidade quanto a representação de seus 
limites. 

Baixo – impacto cujos níveis de interferência e a geração de repercussões sobre as 
características do meio são objetivamente claras, porém em média reduzidas em vetor. 

Média - impacto cujos níveis de interferência e a geração de repercussões sobre as 
características do meio são objetivamente claras, e de considerável vetor (força) 
demandando também em um rol de medidas de mitigação/estímulos específicas. 

Alta – impacto cujos níveis de interferência ou mesmo a geração de repercussões 
sobre as características do meio são objetivamente claras, com vetor forte em pelo 
menos uma delas e que decorram exclusivamente das alterações propostas pelo 
empreendimento.  

Foram definidas três ações potencialmente geradoras de impactos decorrentes das 
etapas de Planejamento, Implantação e Operação do empreendimento proposto, 
conforme descritas abaixo: 

 Planejamento: 

 Estudos e Projetos. 

 Implantação: 

 Efetivação da ampliação. 

 Operação: 

 Operação da PCH com as novas características. 

 

5.1.1. Impactos na Fase de Planejamento 

Considera-se as possíveis alterações provocadas pelo processo de planejamento, 
estudos e elaboração dos projetos. Inclui-se nesta fase aqueles impactos derivados 
dos estudos ambientais e levantamentos de campo até o momento do início das obras. 

Para esta fase não se espera a ocorrência de impactos em qualquer um dos meios 
considerando que se trata de uma ampliação de empreendimento pré-existente. 

 

5.1.2. Impactos na Fase de Implantação 

Esta etapa compreende as alterações provocadas no meio físico, biótico e 
socioeconômico pelas obras de ampliação da PCH Boa Vista II. Podem ser citadas as 
interferências ambientais causadas pelos serviços preliminares e complementares que 
compreendem a transformação do projeto técnico em uma construção: execução dos 
caminhos de acesso, limpeza do terreno, do canteiro de obras, escavação e execução 
das fundações, montagem das torres, culminando com a colocação das turbinas. 

Os impactos gerados em cada componente foram avaliados conforme abaixo: 

Meio Físico: 

 Formação de processos erosivos;  



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

366 

 Formação de áreas degradadas; 

 Alteração na qualidade das águas do rio Marrecas; 

 

Meio Biótico: 

 Perda de cobertura vegetal; 

 Perda de habitat para fauna terrestre; 

 Afugentamento de espécies da fauna; 

 Isolamento geográfico da fauna terrestre; 

 Interferências na fauna aquática. 

 

Meio Socioeconômico: 

 Aumento do tráfego local decorrente das obras; 

 Aumento na emissão de ruídos; 

 Aumento do volume de resíduos sólidos e efluentes líquidos na ADA; 

 Elasticidade na demanda local por bens e serviços com potencial dinamização 
das atividades agrícolas e comércio; 

 Perda ou destruição de patrimônio arqueológico; 

 Aumento na oferta de postos de trabalho; 

 Incremento da receita municipal. 

 

5.1.3. Impactos na Fase de Operação 

Constitui-se na etapa final de licenciamento ambiental para a identificação e avaliação 
dos impactos. Concretiza a interferência a partir da inserção da repotenciação da PCH 
Boa Vista II no contexto espacial local, com o início do funcionamento dos 
aerogeradores. 

Durante a operação da PCH sob as novas características são esperados os seguintes 
impactos: 

Meio Biótico: 

 Perda de habitat para fauna terrestre. 

 

Meio Socioeconômico: 

 Incremento da receita municipal; 

 Aumento na oferta de energia elétrica na fábrica e no sistema integrado nacional 
(SIN). 
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5.2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os impactos ambientais relacionados no item anterior são apresentados abaixo 
separados de acordo com o meio (físico, biótico e socioeconômico) em que são 
percebidos. 

Cabe lembrar que os impactos são muitas vezes percebidos em diferentes fases do 
empreendimento, embora em diferente intensidade. Dessa forma, os quadros 
apresentados neste subcapítulo se referem à avaliação para todo o período do 
empreendimento, sendo que a valoração apresentada é relativa àquela fase onde o 
impacto é previsto com maior intensidade. 

Meio Físico 

- Formação de processos erosivos 

Esse impacto poderá ser sentido nas fases de implantação e operação do 
empreendimento. Desde o início até o final das obras estão previstos 
desencadeamentos de processos erosivos nos locais onde ocorrer supressão de 
vegetação, nos taludes, nos locais de trânsito de caminhões e máquinas e nas 
proximidades do canteiro de obras, entre outros. 

Como se trata de um impacto direto os processos erosivos são considerados 
negativos porque corroboram para a aceleração da perda do solo das encostas 
íngremes e sua orientação ao rio Marrecas, um fator eminentemente prejudicial. O 
impacto incidirá a curto prazo, terá longa duração, porém é considerado mitigável, à 
medida em que devem ocorrer medidas e atividades na forma de programas para 
prevenir e remediar tais situações. Sua ocorrência é restrita as áreas mobilizadas e no 
entorno do reservatório, considerando-se, portanto local. Apesar da dificuldade de 
prognóstico, as condições geotécnicas presentes admitem uma probabilidade alta 
(normal), com magnitude e importância baixas. Este impacto, portanto, atingiu a 
valoração de -44, resultando em um impacto pouco relevante, conforme o Quadro 5.2. 

Quadro 5.2 - Avaliação do impacto referente à formação de processos erosivos. 

 

Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -44 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Desenvolver o programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD); 
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 Acompanhamento fotográfico da evolução dos focos erosivos e recomposição 
paisagística;  

 Recuperação dos bota-foras projetados. 

 

- Formação de áreas degradadas 

Área degradada corresponde, para o efeito deste estudo a toda e qualquer alteração 
paisagística em decorrência das atividades de implantação de estruturas. É sabido, 
pois que obras de implantação do circuito hidráulico e da construção do barramento 
constituem fator de geração de degradação em diversos níveis, principalmente em 
função das escavações, perfurações, revolvimento do solo e da realização de cortes e 
aterros vinculados. 

Essas alterações em decorrência do porte das modificações planejadas e do canteiro 
de obras são pouco expressivas, sendo sua atuação direta considerada de magnitude 
baixa, pois a manutenção de áreas degradadas de curta duração surge como efeito 
direto do manejo inadequado de solo e relevo. Seu impacto pode ser considerado de 
curto prazo, podendo apresentar diversas ações quase que instantaneamente, como 
por exemplo, desmoronamentos, abertura de ravinas, perda de solos e o 
direcionamento de sedimentos para leito fluvial. 

A probabilidade de ocorrência é considerada Alta, devido às próprias condições 
geotécnicas admitidas para a implantação do empreendimento. Entretanto, é um 
impacto em sua maior parte mitigável aplicando-se as medidas recomendadas 
corretamente. 

No âmbito da magnitude e da importância, ambas foram consideradas baixas na 
medida em que a degradação ocorrerá em área já antropizada e com baixa 
repercussão em cadeia de efeitos danosos sobre o meio ambiente. 

Devido à escala da obra e sua interferência na paisagem e na remobilização de solos, 
as condicionantes estudadas apontam para este tópico um nível de impacto pouco 
relevante com o valor de -40, conforme Quadro 5.3. 

Quadro 5.3 - Avaliação do impacto referente à formação de áreas degradadas. 

 

Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -40 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 
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 Planejamento adequado das atividades de maior impacto em relação à formação 
de áreas degradadas; 

 Adoção de medidas preventivas de controle de formação de focos de processos 
erosivos e perda de solo; 

 Acompanhamento fotográfico da evolução dos focos erosivos e recomposição 
paisagística;  

 Recuperação dos bota-foras projetados; 

 Desenvolver o programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD); 

 Desenvolver o programa ambiental de construção (PAC). 

 

- Alteração na qualidade da água do rio Marrecas 

Durante as atividades de escavação para a construção do vertedouro extravasor, 
atividade para a entrada do túnel de adução e da nova casa de força (atividades junto 
ao rio), além do canal de fuga podem ocorrer carregamentos de sedimentos para o rio 
Marrecas, elevando a turbidez do curso d’água. Acidentes com o maquinário usado no 
empreendimento também podem levar ao vazamento de óleos e lubrificantes para o 
rio. Além disso, o mau gerenciamento de efluentes líquidos gerados na obra tende a 
alterar a qualidade da água do Rio Marrecas. 

A alteração da qualidade da água é vista como negativa, pois a alteração pode 
realmente ocasionar um desequilíbrio ambiental danoso. O impacto pode ocorrer 
imediatamente após o início das obras o que o classifica como de curto prazo, sendo 
gerado pelas atividades relacionadas à obra e, portanto é de forma direta. A alteração 
da qualidade da água pode afetar o rio Marrecas em uma extensão à jusante até sua 
depuração natural, o que a classifica como regional, porém é um impacto mitigável e 
de probabilidade média de acontecimento. 

O impacto é de curta duração, é provável que o rio depure de maneira rápida 
sedimentos ou efluentes que sejam carregados. A alteração das características da 
água é de alta importância, pois a perda de qualidade pode afetar todo um 
ecossistema. Mas para o empreendimento em questão a magnitude é baixa, pelo 
tamanho da obra não é provável que se tenha uma carga de sedimentos ou efluentes 
suficiente para que a alteração afete de uma maneira catastrófica. Dada todas as 
características, o resultado final foi de -80 classificando o impacto como pouco 
relevante, conforme o Quadro 5.4 

Quadro 5.4 – Avaliação do impacto referente à alteração na qualidade da água do rio 

Marrecas. 

  Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 
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Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -80 (Impacto MEDIANAMENTE RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Desenvolver programa de monitoramento de qualidade da água; 

 Desenvolver programa ambiental da construção – PAC.  
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Meio Biótico 

- Perda da cobertura vegetal 

Percebida durante a fase de implantação do empreendimento, a perda de cobertura 
florestal é advinda da supressão da vegetação para a instalação do vertedouro 
extravasor e novo conduto forçado. 

O projeto de ampliação da PCH Boa Vista II prevê a supressão de área total de 
9.920,00m² (0,992 hectares), onde destes, cerca de 0,786 estão inseridos em Área de 
Preservação Permanente (APP) do Rio Marrecas com vegetação nativa em Estágio Médio 
de Regeneração. Na área a ser suprimida foram encontradas três espécies consideradas 
ameaçadas de extinção (Xaxim bugio, Imbuia e Pinheiro-do-Paraná), totalizando 24 
indivíduos. 

Assim, considera-se a perda da cobertura vegetal direta, de abrangência local e de 
incidência a curto prazo. É um impacto permanente onde haverá a implantação das 
estruturas definitivas, pois o local suprimido não voltará a sua condição original, porém 
existem medidas que tornam este impacto compensável. A probabilidade foi marcada 
como alta e natureza negativa. Sua importância foi considerada média, visto que o 
corte destas espécies não acarreta em risco ou ameaça de extinção em razão da 
existência de remanescentes representativos nas áreas adjacentes. A magnitude foi 

classificada como não relevante devido à reduzida área de supressão e os mínimos 
efeitos que ela pode causar. 

Considerando tais aspectos, este impacto recebeu valoração -39, sendo classificado 
como pouco relevante (Quadro 5.5). 

Quadro 5.5 - Avaliação de impacto relativo à perda da cobertura vegetal. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -39 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Realizar reposição florestal tal como preconizada a Lei Federal Nº 12.51/2012; 

 Realizar compensação pela supressão das espécies ameaçadas de extinção. 

 Realizar compensação ambiental conforme preconiza a Lei Federal N° 
11.428/2006.  
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- Perda de habitat para a fauna terrestre 

O habitat é um fator ecológico fundamental para a sobrevivência das espécies por 
constituir local de abrigo, alimentação e reprodução. Com a perda de área florestal tem-
se consequentemente a redução do habitat disponível para os animais, implicando na 
redução dos recursos locais e espaço para área de vida, limitando as possibilidades de 
manutenção de espécies, especialmente as de maior porte.  A perda de habitat é mais 
impactante quando o habitat basal do local é de grande integridade biótica. 

O impacto é de natureza negativa, considerado indireto, de incidência imediata (curto 
prazo) e de abrangência local. Em decorrência das atividades de supressão da 
vegetação admite-se o impacto como compensável e permanente devido à ausência 
da vegetação no local desde sua implantação e manutenção durante toda a operação. 
Ainda, considerou-se a probabilidade do impacto ocorrer como alta, uma vez que o 
projeto prevê a supressão da vegetação. O impacto foi classificado de importância 
média, visto que a vegetação se encontra em estágio médio de regeneração 
suportando uma quantidade considerável de habitats para a fauna local, além da área a 
ser suprimida. Quanto à magnitude, o impacto é não relevante, devido à reduzida área 
que haverá perda da cobertura vegetal e os mínimos efeitos que ela pode causar. A 
valoração da equipe técnica atingiu -36, revelando um impacto pouco relevante 
conformeQuadro 5.6. 

Quadro 5.6 – Avaliação de impacto relativo à perda de habitat para a fauna terrestre. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -36 Impacto (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Realizar compensação pela reposição florestal tal como preconizada a Lei 
Federal Nº 11.428/2006; 

 Desenvolver o programa de monitoramento e manejo da fauna; 

 Elaborar e implantar o PACUERA – Plano Ambiental de Conservação e Usos do 
Solo do Entorno do Reservatório Artificial. 
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- Afugentamento da fauna terrestre 

A retirada da cobertura vegetal, ainda que em pequena escala, leva à redução da área 
de muitas espécies florestais, deixando animais expostos às condições ambientais 
desfavoráveis. Durante a fase de implantação do empreendimento, as atividades 
realizadas para remoção da vegetação poderão causar interferências na fauna de uma 
maneira geral, desde afugentamento por conta de ruídos, até morte causada pelas 
atividades decorrentes da supressão vegetal.  Tais interferências são esperadas 
especialmente nas proximidades dos locais de intervenção, provocando um 
afugentamento de espécies como resultado do ruído gerado pela movimentação de 
pessoas e veículos e da perda de habitat, fazendo com que se desloquem para outras 
áreas, nas adjacências, ocorrendo uma possível redução do número de fauna nas 
imediações do local. Entretanto, finalizadas as intervenções a fauna das imediações do 
local deve voltar gradativamente ao seu habitat. 

Este impacto é de natureza negativa, considerado indireto (como consequência da 
supressão da vegetação, aumento de ruídos, etc.), de incidência imediata (curto 
prazo) e de abrangência local. Trata-se de um impacto com alta probabilidade de 
ocorrência, porém de curta duração e mitigável, com a execução das medidas 
recomendadas. É um impacto considerado de importância média, pois nas áreas 
próximas dos locais das obras há uma quantidade considerável de habitats para a 
fauna prejudicada, ainda que a riqueza da fauna não seja considerada alta por se tratar 
de uma vegetação de estágio médio de regeneração. A magnitude deste impacto é não 
relevante devido ao pequeno fragmento de mata a ser retirado, não gerando grandes 
repercussões à fauna local. A valoração da equipe técnica atingiu -27, revelando um 
impacto pouco relevante conforme, Quadro 5.7. 

Quadro 5.7 - Avaliação de impacto relativo ao afugentamento da fauna terrestre. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -27 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Programa de monitoramento e manejo da fauna; 

 Realizar o programa de controle e monitoramento de ruídos durante a 
implantação e operação do empreendimento.  
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- Isolamento geográfico de espécies da fauna terrestre 

O impacto de isolamento geográfico é uma das consequências da perda da cobertura 
vegetal de uma área associada às implantações de infraestruturas. Esta condição 
geralmente causa segregação de áreas e consequentemente de populações, pois 
podem impedir ou dificultar de alguma forma a livre circulação de animais não alados 
de um lado ao outro. Um isolamento geográfico total provoca isolamento reprodutivo, 
trazendo prejuízos para a fauna local. 

No caso em pauta, este impacto não deverá trazer graves consequências à fauna, pois 
o isolamento não será total devido à infraestrutura extravasora que ainda deve permitir 
a passagem entre os dois fragmentos. 

Desta forma, este impacto é considerado negativo e direto de abrangência local que 
incidirá em curto prazo, ao iniciarem as obras, porém será permanente devido à 
ausência da vegetação no local desde sua implantação e manutenção durante toda a 
operação. Por conta das medidas recomendadas, trata-se de um impacto mitigável, 
sendo sua probabilidade de ocorrência média, justamente devido às medidas 
mitigadoras propostas. O impacto foi classificado de importância média ao considerar 
que o isolamento não se aplica a todas as espécies (de primatas, por exemplo), 
tampouco será definitivo visto que a variação no volume de água permitirá a travessia 
de algumas espécies terrestres em períodos mais secos do vertedouro. Além disso, 
deverão existir estruturas de ligação entre um fragmento e outro. A magnitude é baixa 
visto que o fragmento de mata a ser retirado é consideravelmente pequeno, não 
causando grandes prejuízos à fauna local. A valoração da equipe técnica atingiu -66, 
revelando um impacto pouco relevante conforme, Quadro 5.8.  

Quadro 5.8 - Avaliação do impacto referente isolamento geográfico de espécies de fauna 
terrestre. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -66 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Construir/dispor estruturas que permitam a passagem da fauna terrestre entre os 
dois fragmentos, ao implantar o vertedouro extravasor; 

 Executar o programa de monitoramento e manejo da fauna. 
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- Interferência na fauna aquática 

Os impactos que os aproveitamentos hidrelétricos produzem sobre a assembléia de 
peixes ainda permanecem pouco conhecidos no que se refere às suas reais 
magnitudes. Grande parte do conhecimento (ainda incipiente) disponível acerca de 
alterações produzidas por empreendimentos de geração hidrelétrica sobre a estrutura 
taxonômica e funcional das comunidades de peixes neotropicais baseia-se na 
investigação de usinas de médio ou grande porte.  

Por se tratar de um projeto de ampliação, não são esperadas alterações significativas 
no curso do rio, no reservatório e na qualidade da água. Desta forma, os impactos 
devem ser mínimos, pois entende-se que a fauna aquática local está adaptada às 
condições atuais. Porém, não é descartada alguma mudança nas condições físico-
químicas da água em decorrência do aumento de turbidez ocasionado por 
sedimentação advindas das obras, podendo influenciar, mesmo que minimamente, na 
fauna aquática local. 

Definiu-se então este impacto como negativo e indireto com incidência imediata 
(curto prazo) e abrangência local. A probabilidade que este impacto ocorra é 
considerada baixa e caso venha a ocorrer será de curta duração, pois após as obras 
as condições ambientais tendem à estabilização. Este impacto é mitigável através da 
execução das medidas recomendadas. Sua importância é baixa, levando em 
consideração as condições atuais do local em virtude da pré-existência da PCH e o fato 
da fauna aquática local estar adaptada à essas condições. A magnitude é classificada 
como baixa em consideração ao porte do projeto, que se refere a uma ampliação, e 
aos efeitos praticamente nulos que este impacto pode ocasionar. A valoração da 
equipe técnica atingiu -32, revelando um impacto não relevante conforme, Quadro 5.9. 

Quadro 5.9 – Avaliação do impacto referente à interferência na fauna aquática. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -32 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Desenvolver o programa ambiental de construção (PAC), incluindo medidas 
específicas para minimizar o carreamento de sedimentos; 

 Desenvolver o programa de recuperação de áreas degradadas (PRAD); 

 Executar o programa de monitoramento da ictiofauna. 
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Meio Socioeconômico 

- Aumento do tráfego local durante as obras 

Para a ampliação da PCH Boa Vista II é necessário: matérias-primas, estruturas 
físicas, equipamentos de grande porte e pequena quantidade de mão-de-obra, mas 
que precisam ser transportados até o local da obra, ou mesmo acarretando no aumento 
do tráfego de veículos. 

Apesar do empreendimento estar localizado em uma localidade onde a quantidade de 
veículos é pequena, o aumento de o tráfego deve ocasionar em desvios e interrupções 
do tráfego, proporcionando um transtorno temporário para usuários e moradores. 

Desta forma, este é um impacto negativo, direto, de início imediato (curto prazo) e de 
curta duração. Como a circulação de veículos é imprescindível, porém mitigável para 
a obra, repercutindo alterações negativas pouco sensíveis a atual condição avaliou-se 
como de importância baixa, de abrangência regional. Finalmente, sua probabilidade é 
alta e sua magnitude é não relevante, ocasionando um impacto de valoração -22 (vide 
Quadro 5.10), tornando-o pouco relevante. 

Quadro 5.10 - Avaliação do impacto referente ao aumento do tráfego local durante as obras. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -22 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Estabelecimento de sinalização temporária junto as estradas vicinais públicas 
próximas aos canteiros de obras e locais de circulação corriqueira; 

 Recuperação de trechos em pavimentos primários impactados pelos veículos e 
melhoria nos principais acessos vicinais utilizados; 

 Desenvolver o programa de educação ambiental e comunicação social para a 
comunidade de entorno e trabalhadores; 

 A empresa de engenharia responsável pela execução da obra deverá elaborar 
um plano detalhado dos procedimentos relacionados à movimentação de 
veículos ao seu serviço na área, estabelecendo um cronograma que oriente o 
fluxo destes de forma racional. 
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- Aumento da emissão de ruídos 

O aumento na emissão de ruídos vai ocorrer durante a fase de implantação do 
empreendimento. O impacto é decorrente das atividades construtivas da obra, 
movimentações de equipamentos, caminhões, máquinas e de trabalhadores que vão 
gerar este aumento nos ruídos nas imediações da obra. 

O impacto é classificado como negativo, pois afeta a população local com a poluição 
sonora gerada. Como é causado pelas atividades da obra, na fase de implantação, é 
classificado como direto e de curto prazo. O impacto é mitigável, uma vez que com a 
lubrificação e manutenção de equipamentos e caminhões usados no empreendimento, 
se diminui os ruídos gerados. Sua repercussão espacial é local (o aumento será 
somente nas redondezas das obras), porém com alta probabilidade de ocorrência (é 
inevitável que se tenha aumento dos ruídos no local do empreendimento). Durante a 
fase de implantação será um impacto de longa duração. 

A importância é baixa, pois as obras se restringem a porção do interior da fábrica da 
IBEMA, sendo que a população no entorno praticamente notará este aumento dos 
níveis de pressão sonora em horários específicos ao longo do dia. A magnitude 
também é baixa devido ao porte da obra e suas repercussões julgadas mínimas sobre 
o cotidiano. Dadas às características, o resultado final foi de -44, classificando o 
impacto como pouco relevante, conforme o Quadro 5.11. 

Quadro 5.11 – Avaliação do impacto referente ao aumento da emissão de ruídos. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -44 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Desenvolver programa de monitoramento de ruídos; 

 Fazer periodicamente a manutenção preventiva de equipamentos e caminhões 

usados nas obras. 

 

- Aumento do volume dos resíduos sólidos e efluentes líquidos na ADA 

A geração de resíduos e efluentes é inevitável em um empreendimento onde existem 
operários trabalhando. As atividades construtivas também são geradoras de resíduos, 
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atividades de construção, reparação e demolição podem gerar resíduos que, segundo 
a Resolução CONAMA 307/2002, são classificados como resíduos da construção civil. 

Os resíduos sólidos devem ser manejados adequadamente de acordo com as suas 
características, a NBR 10004 e também a Lei 12305/2010 classificam e dão diretrizes 
para a gestão dos resíduos sólidos. O manuseio, transporte, acondicionamento e 
destinação final dos resíduos e efluentes devem ser feitos por empresa especializada, 
que será contratada para fazer este tipo de serviço. 

O impacto é classificado como negativo e tem ligação direta com o empreendimento, 
como ocorre logo após o início da obra é de curto prazo e tem abrangência local.  O 
impacto é de curta duração, sendo que não existe uma geração constante de resíduos 
e efluentes e a probabilidade de acontecimento é alta, é certo que haverá o aumento 
na geração de resíduos e efluentes, porém é um impacto mitigável, desde que se 
tenham programas para o controle desta geração. 

A geração de resíduos e efluentes tem média importância, uma vez que este impacto 
caso não tratado tende a ocasionar outros impactos (como a alteração qualidade da 
água), e tem magnitude média, dado que o tamanho das instalações e o número de 
usuários/trabalhadores pode ser relevante para o prejuízo atual da boa qualida das 
águas. Dadas às características o resultado final foi de -90, classificando o impacto 
como mediamente relevante, conforme o Quadro 5.12. 

Quadro 5.12 – Avaliação do impacto referente ao aumento do volume dos resíduos sólidos e 

efluentes líquidos na ADA. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -90 (Impacto MEDIANAMENTE RELEVANTE) 

Medida recomendada: 

 Desenvolver programa ambiental da construção – PAC 
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- Elasticidade na demanda local por bens e serviços com potencial dinamização 

das atividades agrícolas e comércio 

Na AID da PCH Boa Vista II, está situada a onde o setor terciário é pouco 
desenvolvido, mesmo com as indústrias substituindo boa parte das atividades 
agrícolas. Atualmente a economia é baseada na presença de da fábrica de papel-
cartão da IBEMA, empregando grande número de pessoas, ajudando no 
desenvolvimento do setor terciário nessas localidades. 

Mesmo com todo o impulso dado pela presença da IBEMA, o setor terciário ainda é 
muito restrito a pequenos estabelecimentos de comercio varejista, voltados para a 
demanda local de alimentos, remédios roupas e materiais de construção voltados para 
a demanda do local. 

Com a ampliação do empreendimento deve ocorrer um aumento na demanda local de bens e 
serviços, beneficiando as atividades do comércio que terão incremento em seu faturamento, 
porem temporário, pois com termino das obras terá uma diminuição das atividades tendo um 
desaquecimento econômico. 

O impacto do empreendimento analisado sobre a região apresenta natureza positiva, 
porém temporária (longa duração). Seus efeitos serão percebidos em curto prazo e 
em uma abrangência local. A probabilidade de seu acontecimento é baixa. 

No tocante a importância, ela é média, uma vez que ante as circunstâncias se 
considerou como uma atividade cujo somatório de efeitos é amplo. Por outro lado a 
magnitude foi considerada baixa porque julga-se que a repercussão individual das 
possíveis alterações não sugerem um cenário com ampliação dos efeitos positivos de 
maneira tendencial.  

Finalmente, este impacto configura-se como de valoração +60, conforme o Quadro 
5.14 indica. De acordo com a metodologia adotada, este valor o classifica com um 
impacto pouco relevante. 

Quadro 5.13 - Avaliação do impacto referente elasticidade na demanda local por bens e 
serviços com potencial dinamização das atividades agrícolas e comércio. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração +60 (Impacto POUCO RELEVANTE) 
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Medidas recomendadas: 

 Priorizar a aquisição de bens e serviços locais e regionais, bem como a 
contratação de mão de obra local, proporcionando a dinamização da economia 
local e regional, internalizando o crescimento de emprego em função do 
empreendimento; 

 Desenvolver o programa de educação ambiental e comunicação social, que 
divulgue a quantidade, o perfil e a qualificação da mão de obra. 

 

- Perda ou destruição de patrimônio arqueológico 

Segundo a Portaria nº 230/2006 do IPHAN é compulsório a todos os empreendimentos 
sob licenciamento ambiental a realização de pesquisas e levantamentos arqueológicos 
em suas áreas diretamente afetadas.  

Seguindo esta premissa legal foi realizado em fevereiro de 2014 por empresa 
especialista os estudos de diagnóstico e prospecção arqueológica para a fase prévia 
de licenciamento não culminando momentaneamente em qualquer registro, fato que 
corrobora a baixa potencialidade arqueológica devido a própria condição topográfica 
desfavorável. Os transects e as vistorias foram realizadas na área prevista para o 
vertedouro extravasor e novo conduto forçado, eminentemente nas áreas onde haverão 
as intervenções no solo propriamente ditas. 

Considerando estes fatores, trata-se de um impacto negativo, direto e permanente, e 
compensável uma vez que caso ainda ocorram descobertas realizar-se-á o resgate. 
Sendo permanente possui, entretanto probabilidade baixa, sendo um impacto de 
abrangência local e de incidência imediata (curto prazo), ou seja, potencialmente 
ocorrente a partir do início das obras.  

É considerado um impacto de importância alta (devido a necessidade de 
acompanhamento de através de campanhas) e magnitude não relevante uma vez que 
a repercussão sobre a situação arqueológica é potencialmente baixíssima. 

Tendo em vista estes fatores, foi considerado um impacto de valoração -44, o que 
equivale a dizer que este impacto é pouco relevante (vide Quadro 5.14). 

Quadro 5.14 - Avaliação do impacto relativo à perda de patrimônio cultural e arqueológico. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) 
Compensável/ Potenciável 

(2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) 
Longa Duração 

(2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 
Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração -44 (Impacto POUCO RELEVANTE) 
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Medidas recomendadas: 

 Realização dos procedimentos de licenciamento junto ao IPHAN-PR; 

 Acompanhamento da obra por arqueólogo e realizar o salvamento arqueológico 
caso sejam descobertos sítios e vestígios. 

 

- Aumento na oferta de postos de trabalho 

Em decorrência da ampliação da PCH Boa Vista II prevê-se a geração de empregos, 
com elevação imediata especialmente no âmbito da mão-de-obra semiespecializada. 
Os trabalhadores mais qualificados serão minoria e englobarão toda a equipe de 
engenheiros, encarregados e chefes de turma. Contudo, a mobilização para esses 
postos de trabalho pode ser potencializável à medida que as pessoas sejam 
capacitadas e busquem se aperfeiçoar, incrementando seus currículos para outras 
oportunidades de emprego. 

Este impacto direto é positivo para a economia das áreas de influência, pois 
representa um novo impulso, ainda que temporário (curta duração), ao crescimento 
das atividades econômicas locais. Consequentemente haverá uma melhora nas 
condições de vida de famílias de trabalhadores não-especializados. 

A construção do empreendimento demandará um número razoável de trabalhadores 
em curto prazo, o que deve diretamente dinamizar a conjuntura social e econômica 
local. Dessa forma, a alteração na oferta de postos de trabalho consiste em um 
impacto de alta probabilidade, média importância (haja vista que seus efeitos são de 
produzir aumento nas condições de renda) e de magnitude localmente baixa. 

As condições apresentadas condicionam a Oferta de postos de trabalho para um 
impacto de valoração +66 (de acordo com o Quadro 5.15 abaixo), constituindo este um 
impacto pouco relevante. 

Quadro 5.15 - Avaliação do impacto referente ao aumento na oferta de postos de trabalho. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração +66 (Impacto POUCO RELEVANTE) 
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Medidas recomendadas: 

 Utilização do sistema nacional de empregos (SINE), com o objetivo de priorizar a 
contratação de mão de obra local; 

 Prioridade na contratação de serviços, no consumo de materiais e equipamentos 
no município de Turvo. 

 

- Incremento da receita municipal 

As Pequenas centrais hidrelétricas são isentas dos pagamentos de royalties e de 
pagamentos para o município pela utilização dos rios, decisão tomada pela política de 
planejamento estratégicos do setor elétrico, mas as usinas contribuem com aporte 
mensal de tributos territoriais aos municípios, geralmente num âmbito maior do que 
aqueles obtidos com qualquer atividade. 

A energia é uma mercadoria e como toda ela, ocorre tributação pelo estado no 
momento da venda a terceiros. Como haverá venda de produção de energia elétrica 
(assim como ocorre desde 2013), haverá também incremento substancial direto do 
volume de impostos e tributos coletados pela municipalidade. 

Com a ampliação da PCH Boa Vista II, o maior incremento na receita municipal será 
através do ICMS e ISS incidente sobre a energia gerada. Haverá também efeitos 
indiretos com o beneficiamento aos núcleos populacionais de entorno mesmo que 
temporário pelo fato do aumento da demanda de produtos e serviços do setor de 
comércio de insumos e alimentação. Assim, com o aumento da venda e estímulo a 
concorrência de mercado, beneficiando o município pelo incremento dos impostos, 
resultados sobre a circulação e sobre serviços. 

A ampliação da PCH Boa Vista II corresponde a um impacto de alta probabilidade de 
natureza positiva com características de abrangência local, ocorrendo de forma 
direta, podendo, entretanto ser indiretamente agente indutor da economia municipal. 
Trata-se ainda de um impacto permanente e mesmo com a possibilidade de alterações 
nas alíquotas, definido como não-potenciável de incidência progressiva a partir do 
início das obras (curto prazo) e de importância e magnitudes são respectivamente 
média e baixa uma vez que uma das principais fontes de receita para a municipalidade 
que já deriva da fábrica do IBEMA será potencializada. No Quadro 5.17 abaixo são 
apresentados os parâmetros levados em consideração para a valoração do respectivo 
impacto. Desta forma, este impacto é considerado pouco relevante, quantificado com 
+72. 
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Quadro 5.16 - Avaliação do impacto referente ao incremento da receita municipal. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração +72 (Impacto POUCO RELEVANTE) 

 

- Aumento na oferta de energia na fábrica e no SIN 

Os efeitos diretos da ampliação da PCH Boa Vista II são econômicos, ligados à 
presença de fábrica de papel-cartão da IBEMA. Atualmente a geração de energia 
através da PCH Boa Vista II é de até 8 MW, porém ela sofrerá uma ampliação que 
aumentará sua capacidade instalada e potencial produtivo substancialmente. 

O aumento de insumo beneficiará a fábrica com o aumento da capacidade de produção 
e de rendimento anual, resultando em novos postos de trabalho, gerando assim um 
crescimento econômico local, pois com maior número de pessoas empregadas, maior 
será a renda familiar e assim consequentemente aumenta-se também o consumo.  

Desta maneira, destaca-se como um impacto de valor extremamente positivo e de 
forma direta, com abrangência regional. O acréscimo na oferta é de longo prazo, de 
alta probabilidade e sua duração será permanente. Sua importância é alta uma vez 
que é o principal objetivo/meta do empreendedor gerando efeitos positivos para a 
economia local. Sua magnitude frente ao cenário regional é média podendo catalisar 
uma série de repercussões positivas como empregos e aumento nos gastos com 
insumo (alavancando a cadeia produtiva de papel). Este é um impacto de valoração 
+156 (vide Quadro 5.17), o que o configura com um impacto muito relevante.  
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Quadro 5.17 - Avaliação do impacto referente ao Aumento na Oferta de Energia na Fábrica e 
no SIN. 

Característica Classificação do Impacto 

+ 

Forma Indireta (1) Direta (2) 

Incidência Longo Prazo (1) Curto Prazo (2) 

Reparação 
/Potencialidade 

Mitigável/ Não Potenciável (1) Compensável/ Potenciável (2) 

Abrangência Local (1) Regional (2) 

Permanência Curta Duração (1) Longa Duração (2) Permanente (3) 

Probabilidade Baixa (1) Média (2) Alta (3) 

* 

Natureza Positivo (+1) Negativo (-1) 

Importância Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Magnitude Não relevante (1) Baixa (2) Média (3) Alta (4) 

Valoração +156 (Impacto MUITO RELEVANTE) 

Medidas recomendadas: 

 Desenvolver o Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social, que 
divulgue a quantidade, o perfil e a qualificação da mão de obra; 

 Utilização do Sistema Nacional de Empregos (SINE), com o objetivo de priorizar 
a contratação de mão de obra local. 
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Síntese conclusiva dos impactos 

Conforme metodologia proposta, a análise dos impactos ambientais identificados 
resultou numa matriz interativa e avaliativa. Através da interação foi possível observar a 
incidência dos impactos nas diferentes etapas do empreendimento. A avaliação 
resultou na mensuração dos impactos conforme sua relevância ambiental. 

Foram registradas 16 interações nas etapas do empreendimento, descritas a seguir. 

Durante a implantação do empreendimento é previsto o maior número de impactos, 
tanto sobre o meio físico, biótico e socioeconômico. Exclusivamente na fase de 
implantação são esperados 12 impactos. Em ambas as fases (implantação e operação) 
são previstos três, enquanto que durante a fase de operação é esperado apenas um 
impacto (positivo), no meio socioeconômico. Ressalta-se que durante a fase de 
planejamento do projeto não são esperados nenhum tipo de impacto (Quadro 5.18). 

Considerando-se o número de impactos observados na matriz, os meios mais 
impactados, descritos na identificação dos impactos, foram o socioeconômico, o biótico 
e o físico, com a incidência de oito, cinco e três impactos, respectivamente. Dentro da 
análise de interação neste prognóstico, é factível que alguns impactos existentes muito 
específicos sejam considerados não relevantes em função da magnitude sendo, 
portanto, desconsiderados em valor e importância. Cabe, porém observar, que mesmo 
qualificados como tal, eles estarão contemplados em nível macro nas medidas e 
programas de controle ambiental. 

Analisando a matriz é possível observar a presença de impactos positivos e negativos, 
que variam em relevância conforme detalhado na metodologia de análise. Entre os 
impactos considerados não relevantes (índice de 6 a 20) não foram identificados 
impactos desta categoria. 

Os impactos considerados pouco relevantes (índice de 21 a 75) estão, em ordem 
crescente: aumento de tráfego local decorrente das obras (-22), afugentamento da 
fauna terrestre (-27), interferência na ictiofauna (-32), , perda de habitat para fauna 
terrestre (-36),  perda de cobertura vegetal (-39), formação de áreas degradadas (-40), 
formação de processos erosivos (-44), aumento na emissão de ruídos (-44), isolamento 
geográfico da fauna terrestre (-66), elasticidade na demanda local por bens e serviços 
com potencial dinamização das atividades agrícolas e comércio (+60), aumento na 
oferta de postos de trabalho (+66) e incremento da receita municipal (+72). 

Dentre os impactos, dois deles foi considerado como medianamente relevante (índice 
de 76 a 140): alteração na qualidade das águas do rio marrecas (-80) e aumento do 
volume de resíduos sólidos e efluentes líquidos na ADA (-90). 

Por fim, foi considerado um impacto como muito relevante (141 a 195), de natureza 
positiva no meio socioeconômico, sendo ele aumento na oferta de energia elétrica na 
fábrica e no SIN (+156). 

Em que pese à possibilidade de geração de passivos ambientais a análise dos 
impactos mostrou que os tipos positivos são importantes para o 
melhoramento/manutenção da qualidade ambiental local consistindo em justificativa 
plausível para implantação e funcionamento da PCH Boa Vista II. Cabe também 
destacar que pela pequena magnitude do empreendimento o somatório final dos riscos 
e possibilidades ambientais pende favoravelmente a instalação do mesmo. 

Além disso, todos os impactos negativos apresentam medidas propostas para diminuí-
los, impedi-los ou compensá-los, bem como programas de controle ambiental 
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desenvolvidos durante a implantação do empreendimento que serão apresentados 
sucintamente no tópico a seguir. 

As análises realizadas neste estudo atestam que o aproveitamento hidroenergético do 
rio Marrecas é avalizável do ponto de vista socioambiental, desde que as mediadas 
mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos e potencializadoras dos 
impactos positivos sejam realizadas. 
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Quadro 5.18 - Identificação e valoração dos impactos ambientais esperados pelo empreendimento. 

Meio Impactos Fase de Ocorrência Valoração Classificação 

Fí
si

co
 Formação de processos erosivos Implantação -44 POUCO RELEVANTE 

Formação de áreas degradadas Implantação -40 POUCO RELEVANTE 

Alteração na qualidade das águas do rio marrecas Implantação -80 MEDIANAMENTE RELEVANTE 

B
ió

ti
co

 

Perda de cobertura vegetal Implantação/Operação -39 POUCO RELEVANTE 

Perda de habitat para fauna terrestre Implantação/Operação -36 POUCO RELEVANTE 

Afugentamento da fauna terrestre Implantação -27 POUCO RELEVANTE 

Isolamento geográfico da fauna terrestre Implantação -66 POUCO RELEVANTE 

Interferências na fauna aquática Implantação -32 POUCO RELEVANTE 

So
ci

o
e

co
n

ô
m

ic
o

 

Aumento de tráfego local decorrente das obras Implantação -22 POUCO RELEVANTE 

Aumento na emissão de ruídos  Implantação -44 POUCO RELEVANTE 

Aumento do volume de resíduos sólidos e efluentes líquidos na ADA Implantação -90 MEDIANAMENTE RELEVANTE 

Perda ou destruição de patrimônio arqueológico Implantação -44 POUCO RELEVANTE 
Elasticidade na demanda local por bens e serviços 
com potencial dinamização das atividades agrícolas e comércio 

Implantação 
+60 POUCO RELEVANTE 

Aumento na oferta de postos de trabalho Implantação +66 POUCO RELEVANTE 

Incremento da receita municipal Implantação/Operação +72 POUCO RELEVANTE 

Aumento na oferta de energia elétrica na fábrica e no SIN Operação +156 MUITO RELEVANTE 
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5.3. ANÁLISE INTEGRADA 

A preocupação entre as variáveis que integram a natureza e os resultados da 
apropriação dos elementos pelo homem nas obras tem recorrentemente merecido 
atenção dos estudos de licenciamento área ambiental. Uma possibilidade de 
aproximação holística no nível de avaliação integrada torna-se uma ferramenta 
analítica interessante na medida em que fornece a emanação de um juízo de valor 
sintético por profissionais que se debruçaram para compreender a realidade local e 
projetar as repercussões derivadas da obra  

É nesta linha que segue a abordagem deste sucinto capítulo. 

De primeiro torna-se essencial grifar para o presente caso (da ampliação da PCH Boa 
Vista II) que as expressões espaciais e culturais existentes in loco não se dissociam 
dos ritmos de desenvolvimento empresarial da Fábrica do IBEMA, sendo, portanto 
necessário assegurar se os efeitos do processo econômico local (existente e previsto 
em médio prazo com a ampliação da geração hidrelétrica) obedecem ou mesmo 
tendem a considerar uma coerência socioambiental compatível a não desenvolver 
importantes externalidades negativas e prejudiciais e que então sustentariam um novo 
panorama ou mesmo um caminho alternativo (notadamente de qualidade inferior) de 
desenvolvimento regional. 

A paisagem local da AID - objetivamente um resultado inacabado de vários tempos e 
formas sobrepostos - atesta ao longo dos últimos 40 anos um processo plenamente 
circunstanciado pelos ritmos do progresso econômico da fábrica de papel-cartão do 
IBEMA. Se na primeira metade do século XX os faxinais eram a principal forma de 
reprodução econômica presente na localidade, com um olhar mais acurado, logo se 
percebe como a condição de renovação humana proporcionada pelo capital industrial 
incide de maneira decisiva em prol da especialização produtiva, do aumento da renda e 
da miscigenação populacional, esta última, por sua vez, o fio condutor da derrubada de 
barreiras de preconceito e da construção progressiva de uma proposta social de 
coexistência étnica e de tolerância cultural. 

Ao se observar ainda mais proximamente não há, portanto como não perceber que as 
estruturas espaciais presentes in situ decorrem de um amálgama composto por uma 
gênese social alicerçada em dois períodos: um dominado pela colonização de tradição 
ucraniana agrícola (baseada, sobretudo na ética cristã e onde a construção social do 
desenvolvimento é por essência estabelecida pelo progresso no lide com a terra) e por 
um período mais recente (últimos 20 ou 30 anos) vinculado contribuição humana que 
se avoluma erraticamente a partir da oferta de emprego, mas que assume no território 
a forma de habitações e construções que margeiam as vias vicinais nas imediações da 
fábrica. Catalisada pela recorrente oferta de emprego a fábrica passa a servir como o 
principal polo local de onde partem os círculos concêntricos de crescimento 
demográfico de Faxinal da Boa Vista, seja através da demanda por mão-de-obra 
proveniente de localidades tanto adjacentes como longínquas, seja como resultado 
indireto que esse processo especificamente conduz: a protourbanização. 

A unidade industrial de papel cartão do IBEMA já congrega em seu redor quase 700 
agrupamentos familiares que em grande parte tem sua condição econômica 
historicamente vinculada aos ritmos da produção industrial. As ações e decisões em 
nível empresarial possuem contínua intervenção direta nesta assinatura ocupacional, 
bem como nas condições de vida da população locada, seja em percepções sociais 
admitidas como exclusivamente positivas (manutenção anual do emprego e ofertas de 
vagas) ou exclusivamente negativas (aporte de novos habitantes que tencionam 
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moradores antigos e agricultores em espaços de moradia, estradas, acessos e locais 
de convivência). 

No âmbito político-administrativo Faxinal da Boa Vista tem um papel importante para 
Turvo, sendo o principal distrito daquele município na medida em que ali se encontra 
de forma concentrada a maior fonte de divisas de financiamento da máquina pública. 
Desta forma, trata-se também de um espaço em que as condições infraestruturais 
existentes estão divididas, sendo operadas também de forma consorciada pela 
prefeitura, o que promove situações diversas de ocupação e de organização urbana 
local10. 

Na dimensão econômica sabe-se que a alteração planejada na existente PCH Boa 
Vista II possui uma égide positiva. Com a ampliação da capacidade de geração da 
usina, a produção de papel da planta industrial existente pode efetivamente ser 
alavancada a partir de melhores condições de produtividade, (uma vez que o 
desenvolvimento no setor de produção de papel é mais um daqueles altamente 
dependentes da inovação tecnológica) e assim repercutir socialmente em maior 
empregabilidade, aumento no nível geral dos salários o que leva consequentemente à 
ampliação do consumo e da poupança, circunstâncias fundamentais promotoras da 
melhoria da qualidade de vida. Tais condições, como se sabe, acabam sendo indutores 
importantes no desenvolvimento espacial. 

A possibilidade de novas contratações comandaria também, é bem verdade, um 
panorama com tensionamento nos delineamentos territoriais existentes. A manutenção 
na progressão positiva no preço venal das terras tende ser mantida como um dos 
efeitos. Do mesmo modo, ampliação das aglomerações rurbanas11 (definida por 
relações sociais de segurança e comodidade) tende a influenciar negativamente os 
serviços públicos já defasados de abastecimento d’água e especialmente a 
contaminação e prejuízo à qualidade da água e a ambientes protegidos, como as 
cabeceiras de drenagem. 

Mesmo assim, não é demais ressaltar que em termos ambientais e ecológicos a 
previsão de alterações nos ritmos locais possuem resultados que pouco transformam o 
panorama historicamente desenvolvido, na medida em que se trata de uma obra de já 
destacada restrição territorial. A praticamente ausência de supressão florestal (menor 
que 1 hectare) para os ajustes no circuito de geração e a (esperada) baixíssima 
interveniência das obras de implantação no tocante a geração de transtornos como 
aumento dos níveis de ruídos e poeira existentes e a ocorrência de tráfego nas vias 
públicas servem de exemplos sintomáticos da reduzida perspectiva de impactação 
socioambiental negativa. Somam-se a isto que as alterações primordiais na área se 
darão em uma grande gleba de terras já antropizadas e de propriedade do IBEMA, o 
que isenta a obra de maiores reverberações imediatas em ambiente público, no tocante 
a condição arqueológica e na estrutura faunística existente. 

                                            

10 O principal reflexo pode ser observado no que tange ao modelo de ocupação. Nas áreas de 
propriedade da IBEMA (Vilas I e II) a distribuição das estruturas (residências, escola, creche, igreja 
ginásio) obedecem a um padrão geométrico regular, enquanto que a ocupação errática decorrente 
crescimento distribuição obedece a um padrão linear aleatório, margeando as principais vias e criando 
pequenas aglomerações com disposição irregular. 

11 O rurbano é um conceito gestado pelas ciências humanas e que se debruça em entender a lógica de 
vida desenvolvida em várias comunidades interioranas (rurais) a partir do fenômeno recente do 
incremento de infraestruturas geneticamente vinculadas ao espaço urbano. 
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No meio físico, pode-se imaginar a priori que a obra possa fornecer maiores 
implicações negativas para os recursos hídricos (ecossistemas aquáticos) e 
estabilidade das encostas. Acontece que considerando a identidade da obra em 
perspectiva realística tende-se a gerar vetores de impactação fracos. A instalação do 
novo circuito de geração - com poucas centenas de metros - considerando os ritos de 
implantação normais é uma atividade que praticamente não interferirá de modo crônico 
na qualidade da água existente, no ecossistema, mas apenas de modo pontual, 
quando muito agudo, servindo como um indutor de transformações momentâneas no 
tocante no aumento turbidez e dos sólidos suspensos e dissolvidos. Como o 
desemboque já está construído e funciona protegendo as margens de jusante das 
maiores implicações de erosão branca não são esperadas. 

A perspectiva de ocorrência de processos erosivos, desmoronamentos de rocha e 
deslizamentos por sua vez são também bem localizadas, mas não se furtam de ser 
potencialmente danosas, embora com probabilidade mais restritas. Suas incidências 
são aventadas durante as obras, exclusivamente na parcela final do circuito de 
geração, justamente na seção mais íngreme da topografia, onde haverá a necessidade 
de construção de estruturas de ancoragem do conduto forçado e onde se restarão os 
maiores cuidados na engenharia desta obra de ampliação. 

Tampouco se esperam implicações negativas mencionáveis no âmbito da 
contaminação do solo pelo maquinário utilizado (caminhões, guindastes, escavadeiras) 
e pela instalação do canteiro de obras, uma vez que estão planejados durante a 
implantação da obra controles operacionais que blindam a ocorrência de eventos de 
maiores magnitudes e potenciais repercussões sobre as águas subsuperficiais e 
subterrâneas, principalmente ao lençol freático. 

Por fim deve-se salientar que mesmo que ocorra a proximidade com a Terra Indígena 
Marrecas (a distância é menor que 5km), a mesma, entretanto se situa a montante das 
obras vislumbradas para ampliação (as quais justificam o presente estudo), fato que 
por si só minimiza implicações sobre aquela área federativa (seja no tocante a 
potencial contaminação das águas e solo, na oferta de caça ou mesmo na qualidade 
ecossistêmica). 

As maiores implicações avaliadas por esta equipe técnica são vinculadas ao modo de 
vida existente e projetado e a organização territorial, uma vez que a oferta de 
empregos tende a estimular a chegada de novos moradores e a ocupação 
desordenada e em áreas legalmente protegidas. 

Em resumo a compreensão da equipe técnica sobre a ampliação da PCH Boa Vista II 
aventou a situação na seguinte condição comparativa conforme Quadro 5.19 na página 
a seguir. 
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Quadro 5.19 – Panorama alvo (com instalação do empreendimento) nas áreas de entorno e 

limite do empreendimento, para curto-prazo (2 anos após início da operação). 

Componentes Grau de Impacto/Viés*  Principais causas e/ou efeitos 

Ecossistemas Aquáticos Baixo/manutenção 

Pela instalação do novo conduto, maior 
vazão de engolimento e pela alteração 
nos canais de derivação deve ocorrer 
alteração temporária na qualidade da 
água (especialmente no aumento da 
turbidez). Após as obras, tende-se a 
manter-se o nível atual. Não se prevê 
alterações no reservatório existente.  

Ecossistemas Terrestres Baixo/manutenção 

Ausência de supressão florestal 
considerável. Implantação de programa 
de monitoramento de fauna e de 
recuperação de áreas degradadas, com 
mitigação na erosão na área das obras. 

Modos de Vida Alto/manutenção 

Dinâmica demográfica relativamente 
estável durante as obras, sem grandes 
repercussões. Com o aumento na 
geração e consequente produtividade 
pode haver acréscimo populacional. 

Organização Territorial Baixo/piora 

Com o acréscimo populacional potencial 
ocupações em áreas legalmente 
protegidas e com uso clandestino de 
recursos naturais podem ser 
alavancadas. 

Base Econômica Alto/melhoria 

Acréscimo na arrecadação de impostos 
e na demanda ao comércio local além 
de oferta de empregos na própria 
fábrica.  

Populações 
Indígenas/Populações 

Tradicionais. 
Baixo/manutenção 

Pouco ou nenhum efeito sobre as 
populações tradicionais na medida em 
que a localização da Terra Indígena é a 
montante 

* Obs.: o grau de impacto refere-se a um padrão semântico adotado pela equipe técnica de 
modo a avaliar a projeção dos efeitos sobre o panorama futuro. O viés, por sua vez, 
considerando o cenário atual demarca se as obras terão algum papel decisivo na mudança de 
algum dos componentes aventados. 

Dentro do contexto jurídico-institucional existente e à luz dos conhecimentos extraídos 
do estudo de impactos admite-se que os processos transformadores e os 
consequentes aspectos resultantes destes convergem para um cenário ambiental 
controlado institucionalmente e que cujas repercussões negativas muito provavelmente 
não se transferem para uma linha de desenvolvimento desajustada a progressiva 
expansão rurbana da localidade. 
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Ressalta-se a concepção de utilidade pública do empreendimento, sua intenção 
moderna e democrática de gestão ambiental ao não se contrapor às necessidades 
sociais contemporâneas. Sua instalação visa uma possibilidade técnica e está ciente 
ao atendimento às restrições da legislação ambiental vigente e ao comprometimento 
para com a melhoria da qualidade ambiental local. 

Deve-se sempre lembrar, entretanto que as perspectivas em consonância ao 
funcionamento da PCH Boa Vista II ampliada, não podem sob hipótese alguma serem 
previstas com segura margem de acerto, sendo o panorama em médio em longo prazo 
algo dominantemente aleatório e não controlável. 
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5.4. MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS OU COMPENSATÒRIAS E 
PROGRAMAS AMBIENTAIS 

No capítulo que se segue estarão apresentadas de modo sintético e elucidativo todas 
as medidas mitigadoras, preventivas e compensáveis aplicadas aos impactos 
identificados no capítulo anterior, bem como a operacionalização dos programas 
ambientais igualmente propostos naquele capítulo.  

Inicialmente o Quadro 5.20 a seguir – considerando a possibilidade de homologação do 
respectivo licenciamento - apresenta todas as medidas direcionadas a diminuir 
objetivamente a capacidade de interferência negativa, bem como potencializar os 
efeitos positivos advindos do empreendimento. Não estarão descritos naquele quadro 
os programas ambientais frise-se, e sim tão somente pontualmente as medidas efetivas 
sugeridas a aplicação. Os programas ambientais serão explicitados no subcapítulo 
subsequente. 

Pelo entendimento que não se planeja uma exposição delongada sobre a 
operacionalização dos programas suscitados, não estarão apresentados os 
cronogramas executivos precisos ou mesmo a previsão de operacionalização uma vez 
que se trata de uma incumbência que se julga não aplicável ao escopo deste estudo 
ambiental. 
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Quadro 5.20 – Síntese das medidas mitigadoras e compensatórias propostas. 

Meio Nome da Medida 

Impacto a que se 

propõe mitigar ou 

compensar 

Objetivos e 

justificativas 

Componente 

Ambiental afetado 

Caráter/ 

eficácia 
Executor 

M
e
io

 F
ís

ic
o

 

 Planejamento adequado das 
atividades de maior impacto; 

 Adoção de medidas 
preventivas de controle de formação 
de focos de processos erosivos e 
perda de solo; 

 Acompanhamento 
fotográfico da evolução dos focos 
erosivos e recomposição 
paisagística;  

 Recuperação dos bota-foras 
projetados. 

Formação de áreas 
degradadas/ Formação 
de Processos Erosivos 

Evitar a ampliação da 
alteração paisagística 

do local em 
decorrência das 

atividades de 
implantação de 

estruturas 

Paisagem Preventivo Construtora 

M
e
io

 B
ió

ti
c
o

 

 Realização de 
Compensação e reposição  
ambienatal/florestal nos moldes 
apregoados em legislação. 

Perda da cobertura 
vegetal / 

Perda de habitat para a 
fauna terrestre 

Compensar a perda da 
cobertura vegetal e do 

habitat da fauna 
decorrente da 

supressão 

Fauna e Flora Compensatório Construtora 

 Construção de estruturas 
que permitam a passagem da fauna 
terrestre. 

Isolamento geográfico 
de espécies da fauna 

terrestre 

Evitar o isolamento 
geográfico/Permitir a 
passagem da fauna 

terrestre 

Fauna terrestre Preventivo Construtora 

M
e

io
 S

o
c

io
e
c

o
n

ô
m

ic
o

 

 Realização de 
Licenciamento junto ao IPHAN-PR. 

Perda ou destruição de 
patrimônio arqueológico 

 

Controle/ científico. Não 
permitir a perda ou 

negligência de patrimônio 
arqueológico 

Arqueologia Preventivo Consultora Ambiental 
 Acompanhamento da obra 
por arqueólogo. 

 Sinalização temporária das 
vias da ADA e proximidades 

Aumento do tráfego 
local durante as obras 

Evitar acidentes, diminuir 
gastos e proporcionar 
segurança ao trajeto e 

aos usuários 

Organização Territorial 
e Modo de Vida 

Preventivo Construtora 
 Recuperação de trechos 
viários. 

 Plano detalhado de veículos 
(itinerários e horários). 

 Prioridade na contratação de 
munícipes de Turvo. 

Aumento na oferta de 
postos de trabalho / 
Elasticidade na 
Demanda Local por 

Potencializar a 
empregabilidade no 
município de origem 

Modo de Vida Estimulante Construtora 
 Prioridade na compra de 
insumos e na contratação de serviços 
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Meio Nome da Medida 

Impacto a que se 

propõe mitigar ou 

compensar 

Objetivos e 

justificativas 

Componente 

Ambiental afetado 

Caráter/ 

eficácia 
Executor 

em Turvo. Bens e Serviços com 
potencial dinamização 
das atividades agrícolas 
e comércio 

 

 Manutenção preventiva dos 
caminhões e máquinas. 

Aumento na Emissão de 
Ruídos 

Diminuir os ruídos 
gerados pelos caminhões 

e máquinas durante as 
obras 

População Preventivo Construtora 
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Programas ambientais propostos 

As medidas de controle ambiental serão norteadas através da execução dos 
Programas Ambientais. Todas as relações dos programas citados serão aqui 
exemplificadas, porém será no Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais 
(RDPA) do presente empreendimento, que eles serão mais detalhados. 

O objetivo dos programas é eliminar, compensar e minimizar os impactos advindos do 
empreendimento, fazendo valer os princípios legais estabelecidos. Sua execução será 
de estrita responsabilidade do empreendedor, estando sujeitas a verificação por parte 
dos órgãos competentes. 

Com base no levantamento e avaliação dos impactos e passivos ambientais são 
apresentados os Programas Ambientais contemplando as medidas de controle 
ambiental dos impactos negativos com o objetivo de minimizá-los, compensá-los ou 
eliminá-los. 

Os Programas Ambientais apresentados a seguir estão considerando os aspectos do 
componente ambiental afetado, do caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia, o 
agente executor, bem como suas responsabilidades, e a duração do impacto, conforme 
mostrado no quadro disposto após a descrição sucinta de cada um dos programas 
 

 Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social (PEACS); 

 Programa Ambiental da Construção (PAC); 

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e Limnologia; 

 Programa de Monitoramento de Ruídos; 

 Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna; 

 Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 

 Programa de Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial; 

 Plano Ambiental de Conservação e Uso e Ocupação do Solo do Entorno do 
Reservatório Artificial (PACUERA) 

 

Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social (PEACS) 

Qualquer atividade de educação ambiental tem por meta a adoção de comportamentos 
voltados para a preservação do meio ambiente, considerando também os aspectos 
sociais, culturais, econômicos e políticos da região, pois são fatores fundamentais de 
influência nesse processo educativo. Do mesmo modo que as atividades de 
comunicação social tem por base a regularização e a padronização do processo de 
comunicação entre as partes envolvidas na ampliação da PCH e seus programas, 
privilegiando a participação e acesso da população às diversas esferas de discussão 
relativas a essa obra. 

Dessa forma, faz-se necessária a implantação de um Programa de Educação 
Ambiental e Comunicação Social, tendo como público alvo dois grupos distintos: os 
operários da obra e a comunidade do entorno. 

A ementa do programa deve abordar os tópicos: resíduos sólidos, saneamento básico, 
flora e fauna locais. A população e os colaboradores do empreendimento, incluindo 
operários envolvidos na supressão vegetal, deverão ser orientados no sentido de não 
predar e/ou capturar os animais que estiverem se deslocando, além da forma correta 
de proceder no caso de encontrarem animais que necessitem de auxílio.  
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Haverá a necessidade de encontros com a comunidade do entorno, podendo-se optar 
por convocação para uma reunião (ou pequenas reuniões) ou trabalho de visita às 
casas. Para qualquer opção adotada, deverá preparar-se material didático, como 
panfletos, que servirão de subsídio para o melhor entendimento das pessoas 
envolvidas. 

Por sua vez, a implantação de um Programa de Comunicação Social é uma ação 
importante em eventos desta magnitude, para que a população envolvida seja 
informada de maneira clara e objetiva sobre as atividades previstas e como interferirão 
no cotidiano daquela localidade.  

Os objetivos são: prestar esclarecimentos sobre a importância da obra em todos os 
seus aspectos; esclarecer quais os procedimentos e técnicas que serão tomados 
durante a fase de construção e as alterações de trânsito que irão ocorrer com a 
operação da via, através de divulgação nos meios de comunicação disponíveis na 
região; ouvir, registrar e analisar as reclamações e sugestões da população; informar o 
cronograma previsto para as diferentes fases da obra. 

O Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social deverá ter início 
simultâneo às obras de ampliação da PCH Boa Vista II e estender-se até a completa 
instalação do empreendimento 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação e Operação 

Caráter Preventivo, Educativo e Comunicador 

Responsável pela execução Consultora Ambiental 

 

Programa Ambiental da Construção (PAC) 

O Programa Ambiental da Construção consiste na execução de procedimentos e 
normas operacionais (ou seja, executadas pelos participantes das obras) que objetivam 
a segurança do trabalhador, bem como na influência menos danosa ao ambiente, a 
partir do controle na qualidade das ações no canteiro de obras com impacto mínimo 
nas condições naturais pré-existentes. Para tanto, o programa visa à implantação de 
sistemas e medidas de controle social e ambiental na instalação do canteiro de obras. 

O respectivo programa focalizará suas ações em basicamente três grandes áreas: 
gerenciamento de riscos e de ações de emergência que contemplem a segurança ao 
meio ambiente; garantia de saúde e segurança nas obras a fim de antever alguns tipos 
de acidentes que podem ocorrer neste tipo de obra e gerenciamento e disposição de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos durante a fase de implantação do 
empreendimento. 

Para obras deste tipo, ocorrem com mais frequência acidentes referentes a má 
utilização de óleos combustíveis  e lubrificantes utilizados nos equipamentos de 
construção e montagem, podendo fazê-los com que alcance com certa facilidade os 
recursos hídricos e edáficos. Para tanto, o PAC deverá dispor de condutas de 
gerenciamento de riscos, ou seja, medidas que visem a prevenção de danos além das 
possíveis ações corretivas. Inicialmente deve-se respeitar as normas em vigor que se 
apresentam em destaque no que tange a utilização de materiais e equipamentos e os 
procedimentos orientados por lei específicos para as atividades relevantes. 

Para garantir saúde e segurança nas obras, o programa abastecerá a obra de ações 
que antevejam alguns possíveis acidentes que possam ocorrer, respeitando o que 
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determina a NR 18 do Ministério do Trabalho para ambientes de canteiros de obras. 
Nestas condições a empresa construtora deve, entre outras exigências, ampliar o 
conhecimento sobre prevenção da saúde e de acidentes, aos trabalhadores vinculados 
às obras e oferecer e consequentemente obrigar o uso de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) com o respectivo registro e certificado de aprovação no Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

No âmbito do gerenciamento e disposição de resíduos sólidos e efluentes líquidos o 
objetivo primordial será melhor adequar os resíduos sólidos gerados no canteiro de 
obras. Em consonância com a Lei Nacional Nº 12.305/2010 (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos) os mesmos deverão passar pelas etapas de segregação adotadas 
durante as atividades do empreendimento, conforme preconiza a Resolução CONAMA 
307/02, estabelecedora de diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 

Especificamente o esgotamento das instalações sanitárias do canteiro de obras, deverá 
ser destinado de modo adequado observando utilizar condições tecnológicas aplicáveis 
para o caso. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação 

Caráter Preventivo e remediador 

Responsável pela execução Construtora (sob supervisão de 
consultora ambiental) 

 

Programa de recuperação de áreas degradadas 

Este programa deverá ser desenvolvido a partir do início das obras de ampliação e ao 
longo dos primeiros anos de operação, de forma a assegurar a preservação dos 
recursos naturais locais, durante a vida útil do empreendimento. Possui como objetivos 
principais, a preservação dos recursos hídricos, paisagísticos e das margens como 
sustentáculo da vegetação natural. Estas metas traduzem-se por ações principais 
como: nas áreas atingidas pelas obras de implantação, canteiros de obras, 
alojamentos, viam de serviços, caixa de empréstimo e outras. 

O programa visa não só acompanhar o desenvolvimento de eventuais processos 
erosivos, mas também promover a reintegração paisagística destas áreas e, ainda, 
garantir a integridade do próprio empreendimento. 

Intervenções advindas da fase de implantação do empreendimento sobre o recurso 
natural (solo) tendem a desencadear ou a acelerar processos erosivos, com evidentes 
prejuízos para a flora e fauna associada, bem como à produção agrossilvopastoril, 
atividades socioeconômicas e para os cursos de drenagem. Todas estas possíveis 
interferências justificam o esforço de prevenção e mitigação, traduzido nas medidas 
deste programa. 

As áreas terão procedimentos específicos, de acordo com seu uso anterior à 
implantação do empreendimento. Nas áreas que sofrerão alteração temporária de uso, 
tais como, canteiros de obras, bota-foras, áreas de empréstimo e algumas das vias de 
serviço, a recuperação constituir-se-á pela própria retomada do uso anterior. 

Áreas que sofrerão alteração permanente de uso, como canal de adução e parte das 
vias de serviço, estarão sujeitas a projetos específicos de arborização que respeitem os 
limites funcionais, enquanto parte das caixas de empréstimos, deverão ser reintegradas 
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através de projeto de recomposição florística, a partir do replantio de espécies da flora 
nativa considerando-se, inclusive, a possibilidade de reintrodução de espécies 
desaparecidas regionalmente. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação 

Caráter Remediador 

Responsável pela execução Construtora (sob supervisão de 
consultora ambiental) 

 

Programa de monitoramento da qualidade da água 

A adoção do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água assume um caráter 
preventivo, na medida em que serão diagnosticadas as modificações físicas, químicas, 
bacteriológicas e ecológicas na qualidade da água durante o período de implantação 
do empreendimento. 

Deverá ser realizado um diagnóstico da qualidade da água na área de influência direta, 
antes, durante e após o início das obras em três pontos (ponto branco, a jusante do 
vertedouro extravasor a ser instalado e a jusante da casa de força, antes do aflúvio do 
rio Cachoeira) como modo de monitorar possível intervenção provocada pelo 
empreendimento em construção. 

Por ser um programa preventivo, durante as obras, deverão ser executados todos os 
procedimentos necessários para a manutenção da qualidade da água, mediante a 
implantação de medidas de controle ambiental, concomitante a análise periódica da 
água. 

Para a realização do monitoramento, deverão ser abrangidos os seguintes parâmetros físico-
químicos e bacteriológicos, respeitados os parâmetros presentes na Resolução CONAMA 
357/2005, tais como: temperatura da água; temperatura do ambiente; vazão; cor; radiação 
total; série sólidos; turbidez; oxigênio dissolvido; DBO5; DQO; pH; alcalinidade, condutividade; 
fósforo e fosfato total; nitrogênio amoniacal e orgânico total; nitrito; nitrato; dureza; cloreto, 
fenol, nitrogênio total; coliformes fecais e totais; e concentração de metais pesados no 
sedimento. Além destes, deverão ser analisados os seguintes parâmetros biológicos: clorofila, 
fitoplâncton, zooplâncton, zoobentos e identificação da presença ou ausência de macrófitas 
aquáticas. 

Durante a fase de operação da PCH na nova circunstância de geração, deverão ser 
feitas amostragens no reservatório, em três profundidades distintas: eufótica, afótica e 
anóxica (caso haja) ou fundo, permitindo-se verificar o IQAR (Índice de Qualidade da 
Água para Reservatórios), a ocorrência de estratificação térmica e/ou eutrofização. Nos 
demais pontos, as coletas serão superficiais. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação e Operação 

Caráter Preventivo e de controle 

Responsável pela execução Consultora Ambiental 

 

Programa de Monitoramento de ruídos 

O programa de monitoramento de ruídos irá fornecer suporte para o controle do nível 
de ruídos gerados na área através da aplicação de medidas mitigadoras e de controle, 
as quais deverão atuar diretamente na fonte emissora. Será também de fundamental 
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relevância para a prevenção e controle da saúde operacional dos funcionários 
diretamente envolvidos, bem como para possíveis adequações do empreendimento 
quanto às emissões sonoras. 

Este monitoramento torna-se de fundamental importância para a caracterização das 
emissões sonoras decorrentes do funcionamento da usina, a dispersão dos ruídos, raio 
de abrangência, nível de incômodos à população e outros. 

Para que se possa fazer uma avaliação precisa das alterações geradas à qualidade 
sonora do ambiente, em decorrência das emissões geradas pelo empreendimento, o 
monitoramento deverá ser realizado, por um período que abarque medições em 
mesmos pontos uma fase anterior, uma fase concomitante e outra posterior alcançando 
em tese dois anos. Será formado um banco de dados com o registro do nível de ruídos 
nos mesmos pontos estratégicos, interno e externo da área de influência. 

A cada semestre deverá ser feita uma avaliação parcial dos dados, sendo que no 
último semestre deverá ser feita uma análise conclusiva sobre a relação causa e efeito 
gerada pelo empreendimento na sua área de influência, no que se refere à emissão de 
ruídos. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação 

Caráter Preventivo e de controle 

Responsável pela execução Consultora Ambiental 

 

Programa de Manejo e Conservação de Fauna 

O principal objetivo deste programa é viabilizar a conservação da fauna na área do 
entorno do empreendimento, mais especificamente, nos trechos de implantação das 
obras, minimizando os impactos, evitando-se que grupos de animais venham a sofrer 
danos. 

Esse programa deve estar intimamente associado aos demais programas, 
principalmente ao de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

O programa visa um projeto de monitoramento e manejo da fauna terrestre e deverá 
incluir as seguintes atividades: 

 Monitoramento da fauna terrestre (anfíbios, répteis, aves e mamíferos), 
principalmente na Área de Influência Direta, de modo a obter dados que 
permitam o planejamento do resgate da fauna durante as fases de 
desmatamento. Esse monitoramento será desenvolvido durante as etapas de 
construção e operação; 

 Execução de práticas de manejo previsto no plano durante as etapas de 
supressão vegetal; 

 Educação da população local e trabalhadores, juntamente ao Programa de 
Educação Ambiental, acerca de espécies de animais peçonhentos existentes na 
região e a forma de proceder em casos de encontros ou acidentes; 

 Realização, mediante a obtenção das devidas licenças, do aproveitamento 
científico de exemplares, que deverão ser depositados em coleções de 
universidades ou instituições de pesquisa, servindo como testemunho da 
ocorrência local das espécies e disponibilizando o material para estudos 
posteriores. 
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O resgate da fauna local deverá ocorrer concomitantemente com o desmatamento. 
Este é um momento crítico e deve ser gradual, jamais conduzido em época de 
primavera, quando muitas espécies estão reproduzindo. O planejamento do resgate 
pode contar com a estratégia de utilizar o relevo dos terrenos e os remanescentes 
florestais, como pontos estratégicos para o resgate da fauna. 

Os espécimes resgatados deverão ser destinados às áreas pré-estabelecidas, 
preferencialmente nos remanescentes florestas próximos, que poderão vir a repovoar a 
área de preservação permanente no entorno do reservatório, garantido a manutenção 
das populações. 

O resgate deverá ser acompanhado por instituições de ensino, visando à geração do 
conhecimento sobre a fauna local, através do registro de espécies encontradas, e 
coleta de dados como peso, tamanho, idade, entre outros. Assim, o presente programa 
contribuirá para o conhecimento da fauna local através dos registros de ocorrência e 
biometria e disponibilização de indivíduos para coleções científicas, incrementando as 
bases científicas existentes. 

Também, deverão ser colocadas placas indicadoras e sinalizadores de trânsito, 
alertando para existência de animais silvestres nas pistas que levam até as obras. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação e Operação 

Caráter Preventivo e de controle 

Responsável pela execução Consultora Ambiental 

 

Programa de Monitoramento da Ictiofauna 

Atualmente a PCH Boa Vista II não conta com nenhuma pasta com atividades ou 
medidas relacionadas ao controle e monitoramento de espécies ícticas existentes no 
rio Marrecas na seção do empreendimento. Esta circunstância por si só estabelece 
uma demanda científica em prol do conhecimento e relacionamento dos estudos 
existentes para empreendimentos vizinhos (tanto na Bacia do Rio Marrecas como na 
do Rio Cachoeira) como a já licenciada PCH Paredinha. 

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna tem por objetivo assegurar à ictiofauna 
local maiores conhecimentos de suas características, bem como, tentar dentro do que 
os meios metodológicos de manejo e resgate propostos possibilitarem, mitigar da forma 
mais eficiente possível, os danos ambientais causados pelo empreendimento a este 
ecossistema, assim como promover o salvamento das espécies aprisionadas no local 
do empreendimento. Ele disporá de metodologia própria e congruente aos objetivos de 
preservação faunística. 
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Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação e Operação 

Caráter Preventivo e Controle 

Responsável pela execução Consultoria Ambiental 

 

Programa de Monitoramento Arqueológico e Educação Patrimonial 

Uma vez que os sítios arqueológicos encontrados em solo brasileiro são considerados 
bens da União, conforme Artigo 20, inciso X da Constituição Federal do Brasil, sendo 
protegidos pela Lei Federal 3.924/61, seu estudo deve preceder ou pelo menos 
acompanhar qualquer atividade que possa vir a danificá-los ou obstruir o acesso a eles, 
enquanto fonte de informações científicas. 

Dessa forma, qualquer empreendimento que possa acarretar destruição total ou parcial 
de bens arqueológicos precisa obrigatoriamente ser acompanhado por equipe técnica 
de arqueologia qualificada, de acordo com as normas do IPHAN - Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Lei nº 3.924/61 e Portaria nº 07/88). 

O objetivo deste programa é monitorar a obra e, caso necessário, salvaguardar os 
vestígios da cultura material dos grupos que ocuparam a região no passado, atendendo 
a legislação brasileira. A justificativa do monitoramento se deve ao fato da área do 
empreendimento já ter sofrido intervenções humanas por conta das obras da usina nos 
anos de 2001 a 2003, situação que exime tecnicamente a execução do rito de 
licenciamento arqueológico normal. 

Os trabalhos deste programa devem contemplar exclusivamente o monitoramento. 
Caso ocorra a identificação de sítios a equipe qualificada para tal, em seguida deverá 
comunicar a superintendência do IPHAN no Paraná e realizar a análise e datação de 
todo o material em laboratório do material obtido nas escavações; além de curadoria e 
acondicionamento adequado para o encaminhamento da coleção a uma instituição que 
se responsabilizará por sua guarda e conservação. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação 

Caráter Preventivo 

Responsável pela execução Consultora Ambiental 

 

- Plano Diretor de Conservação, Uso e Ocupação do Solo no Entorno do 
Reservatório (PACUERA) 

Ainda na década de 90 muitas hidrelétricas no Brasil, impelidas pelos conflitos sociais 
relacionadas à gestão do território foram impelidas a adotar estratégias de organização 
e planejamento dos espaços marginais dos reservatórios com vistas a adequarem-se 
as demandas das populações de entorno. Tal situação, recorrente em alguns estados 
do país suscitou a atuação imperativa dos órgãos ambientais que passaram a cobrar 
um zoneamento das áreas de entorno para todos os empreendimentos do tipo. Tal 
prática foi replicada gradativamente pelos órgãos ambientais de vários estados 
chegando a ser assumida tacitamente. 

Com a promulgação do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Nº 12.727/2012 o Plano Diretor 
de Conservação, Uso e Ocupação do Solo no Entorno do Reservatório, reconhecido 
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também pelo acrônimo PACUERA se tornou obrigatório para todos os 
empreendimentos com reservatórios d’água artificiais. 

Conjugando um enfoque de caráter dúbio (que objetiva a construção da qualidade 
ambiental local e da participação popular) o PACUERA deverá através de uma equipe 
especializada se ater a construir um plano de ordenamento territorial regrado 
(zoneamento) de forma participativa e inclusiva que poderá no caso da PCH Boa Vista 
II funcionar já durante a operação do empreendimento pelo empreendedor sendo 
obedecido por todos os usuários. 

No caso da PCH Boa Vista II como se trata de uma usina já existente e de um 
reservatório de reduzida dimensão areal, margeado atualmente por uma boa cobertura 
florestal caberá essencialmente ao PACUERA a incumbência de consagrar um 
zoneamento que garanta às APPs a metragem em conformidade à legislação aplicável 
além do controle e zoneamento de acesso ao trecho de vazão reduzida, imediatamente 
a jusante do barramento onde atualmente se estabelece a principal área de lazer e 
banho da população local. 

Período de aplicação  
(fase do empreendimento) 

Implantação e Operação 

Caráter Preventivo 

Responsável pela execução Consultora Ambiental 

  



 

6. CONCLUSÕES TÉCNICAS 

Objetivamente, a Terra Ambiental, empresa responsável pela elaboração do 
presente estudo ambiental amparado em contrato firmado com a proprietária do 
empreendimento hidrelétrico PCH Boa Vista II, e considerando que:  
 

a) se trata da fase de ampliação de potencial hidrelétrico existente sem que 
haja previsão - no provável decurso dos efeitos vinculados - de qualquer 
interferência no âmbito da expansão da área de alague (reservatório) 
atualmente existente; 

b) as interferências no âmbito executivo se darão pontualmente no canal 
atualmente existente, na abertura de um vertedouro extravasor e na 
seção final do circuito de geração (através do novo conduto forçado e de 
escavações até a nova casa de força) e emboque e desemboque do túnel 
de adução; 

c) a área de supressão florestal se dará para a abertura do vertedouro 
extravasor – emboque e dembroque do túnel, nova casa de força e outros 
locais pontuais para a ampliação do empreendimento – possuindo uma 
área consideradamente pequena (inferior a 1 hectare) e de baixa 
repercussão no âmbito da perda de habitat para a fauna; 

d) o isolamento do fragmento florestal no âmbito da impactação sobre a 
fauna terrestre é restrito e poderá ser mitigado com a adoção de medidas 
como a facilitação de passagem sobre as estruturas e passa-faunas 
aéreos; 

e) os impactos ambientais de natureza negativa são quase todos de 
irrelevante ou pequena magnitude, restando claro que as repercussões 
negativas são restritas em amplitude; 

f) não se prevê alterações significativas à qualidade das águas do Rio 
Marrecas derivadas do empreendimento; 

g) a adequação técnica prevista em prol da mitigação dos impactos previstos 
pela ampliação não demanda esforços diferenciados por parte do 
empreendedor, e sim um rito normal ante aos efeitos esperados para este 
tipo de obra; 

h) se trata de um empreendimento amparado frente a legislação pertinente 
estando inclusive adequado pelo órgão regulamentador (ANEEL); 

i) pela repercussão das obras se dar quase exclusivamente em propriedade 
da Ibema – Companhia Brasileira de Papel sem que haja efeitos negativos 
esperados no modo de vida da população residente; 

j) trata-se eminentemente de um empreendimento dotado de 
responsabilidade socioambiental ante os efeitos previstos, amparando-se 
plenamente na constituição e no edifício legal estabelecido para as 
esferas estadual e nacional; 

k) seus efeitos positivos no âmbito do auxilio a oferta energética no Sistema 
Interligado Nacional serão permanentes e ainda potencialmente 
expansíveis. 

 
faz saber que é a favor da implantação e operacionalização do referido 
empreendimento, especialmente por entender que se trata de um óbvio 
aperfeiçoamento tecnológico sob uma área dominantemente antropizada. 
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Apêndice A – Mapa de Arranjo Geral – Estrutura Existente 
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Apêndice B – Arranjo Geral – Projeto existente + Ampliação 
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Prancha nº:
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PCH BOA VISTA II

ARRANJO GERAL DO 
PROJETO DE AMPLICAÇÃO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

LEGENDA:
Projeto de Ampliação
Estrutura Existente
Isoípsas (Intervalo de 5 metro)
Rede hidrográfica 
Delimitação das Áreas de Bota fora
Àrea do Canteiro de Obras

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2013)
-Topografia - IBEMAPAR (2013)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,15 0 0,15 0,30,075 KM



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

427 

Apêndice C – Mapa das Áreas de Influências  
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PCH BOA VISTA II

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

6 0 6 123 KM

LEGENDA:
!. Sede Municipal

Hidrografia
Sistema Viário
Limites Municipais
Área de Influência Direta (AID) dos meios Físico e
Biótico
Área compreendida entre os interflúvios e divisas
desde a junção com o rio Cachoeira até um curso
d’ág ua da marg em direita e sem to p o nímia conhecida e
situado a cerca de 1 km a montante da barrag em da
Área de Influência Indireta (AII) dos Meios Fisico e
Biótico
Área de Influência Direta (AID) do meio
Socioeconômico
Distrito  Perurbano  de Faxinal de Boa Vista e Via de
lig ação (Estrada IBEMA) desde BR-466
Área de Influência Indireta (AII) dos Meio
Socioeconômico
Limites dos Municípios de Turvo e Prudentóp o lis

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice D – Mapa das Áreas de Influência Indireta – Meio Socioeconômico 
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PCH BOA VISTA II

ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA,
DO MEIO SOCIOECONÔMICO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

6 0 6 123 KM

LEGENDA:
!. Sede Municipal

Hidrografia
Sistema Viário
Limites Municipais

Área de Influência Indireta do Meio
Socioeconômico

Limites Municipais de Prudentópolis
Limites Municipais de Turvo

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice E – Mapa da Área de Influência Direta – Meio Físico e Biótico 
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PCH BOA VISTA II

ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA,
DOS MEIOS FISICO E BIÓTICO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

3,5 0 3,5 71,75 KM

LEGENDA:
Hidrografia
Sistema Viário
Área de Influência Indireta (AII) dos Meios
Fisico e Biótico
Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice F – Mapa das Áreas de Influência Direta – Meio Socioeconômico 
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PCH BOA VISTA II

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
DO MEIO SOCIOECONÔMICO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,2 0 0,2 0,40,1 KM

LEGENDA:
Isoípsas (Intervalo de 50m)
Projeto de Ampliação
Estrutura Existente
Rede hidrográfica 
Área de Influência Direta (AID) do meio
Socioeconômico
Distrito Perurbano de Faxinal de Boa Vista e Via
de ligação (Estrada IBEMA) desde BR-466

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

435 

Apêndice G – Mapa das Áreas de Influência Direta – Meio Físico e Biótico 
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Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
terraambiental@terraambiental.com.br
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Elaborado em 14/03/2017
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Revisado em 14/03/2017
Prancha nº:

Folha Tamanho A3
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PCH BOA VISTA II

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Altimetria - Extraido Digitalmente de EMBRAPA (2004)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF:

±

0,5 0 0,5 10,25 KM

LEGENDA:
Isoípsas (Intervalo de 50m)
Afluentes
Rios Principais
Projeto de Ampliação
Estrutura Existente
Área de Influência Direta (AID) dos meios Físico
e Biótico
Área compreendida entre os interflú vios e
divisas desde a junção com o rio Cachoeira até
um curso d’água da margem direita e sem
toponímia conhecida e situado a cerca de 1 km

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 362.927.559-49
CONFEA: 2502680620



 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

437 

Apêndice H – Mapa de Declividade da Bacia do Rio Marrecas 

  



PR
C-4

66

PR-825

PR-456

BOA
VENTURA

DE SÃO ROQUE

CAMPINA DO
SIMOO

CÂNDIDO
DE ABREU

GUARAPUAVA

PITANGA

PRUDENTÓPOLIS

SANTA
MARIA

DO OESTE

SANTA
MARIA DO

OESTE

TURVO

Rio Turv
o

Rio

São
Joã

o

Rio
Pe

drin
ho

RioS

ão Fra

ncis
co

Rio Cascata

Rio C a
cho

eir
a

Rio

das Pe
dra

s

Rio Ivaizinho

Rio Coitinho

Rio B a rra Bonita

Rio
Marrecas

Rio
Iva

í

Rio Ivaí

RioAnta Gord a

Rio M arrequinha

Rio Araguaí

Rio M aracujá

Rio Pequeri

Rio Cachoeira

Riodas Mar recas

Ri
oB

anh
ado

Gr a

n de

Rio Bonito

Rio Erval

Rio
Barra Gr

an
de

Rio
doCorv o

Rio Batista

Rio Campo Real

Rio Ara ras

Rio
Iva

í
R

io Fac ão

Rio
S ã

o F
ran

cis
qu

inho

Rio Ivaí
Rio d o Meio

Arro io Sauda de

435000

435000

450000

450000

465000

465000

480000

480000

72
15

00
0

72
15

00
0

72
30

00
0

72
30

00
0

72
45

00
0

72
45

00
0

72
60

00
0

72
60

00
0

PCH BOA VISTA II
Mapa Clinográfico da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

MAPA CLINOGRÁFICO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)
- Declividade - Processado Digit. - EMBRAPA (2004)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

3,5 0 3,5 71,75 KM

LEGENDA:
Hidrografia
Sistema Viário
AII dos Meios Fisico e Biótico
Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Fases do Relevo
Plano - < 3%
Suave Ondulado - 3 a 8%
Ondulado - 8 a 20%
Forte Ondulado - 20 a 45%
Montanhoso - 45 a 75%
Escarpado - > 75%

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice I – Hipsometria da Bacia 

  



PR
C-4

66

PR-825

PR-456

BOA
VENTURA

DE SÃO ROQUE

CAMPINA DO
SIMOO

CÂNDIDO
DE ABREU

GUARAPUAVA

PITANGA

PRUDENTÓPOLIS

SANTA
MARIA

DO OESTE

SANTA
MARIA DO

OESTE

TURVO

Rio Turv
o

Rio

São
Joã

o

Rio
Pe

drin
ho

RioS

ão Fra

ncis
co

Rio Cascata

Rio C a
cho

eir
a

Rio

das Pe
dra

s

Rio Ivaizinho

Rio Coitinho

Rio B a rra Bonita

Rio
Marrecas

Rio
Iva

í

Rio Ivaí

RioAnta Gord a

Rio M arrequinha

Rio Araguaí

Rio M aracujá

Rio Pequeri

Rio Cachoeira

Riodas Mar recas

Ri
oB

anh
ado

Gr a

n de

Rio Bonito

Rio Erval

Rio
Barra Gr

an
de

Rio
doCorv o

Rio Batista

Rio Campo Real

Rio Ara ras

Rio
Iva

í
R

io Fac ão

Rio
S ã

o F
ran

cis
qu

inho

Rio Ivaí
Rio d o Meio

Arro io Sauda de

435000

435000

450000

450000

465000

465000

480000

480000

72
15

00
0

72
15

00
0

72
30

00
0

72
30

00
0

72
45

00
0

72
45

00
0

72
60

00
0

72
60

00
0

PCH BOA VISTA II
Mapa Hipsométrico da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

MAPA HIPSOMÉTRICO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)
- Hipsometria - EMBRAPA (2004)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

3,5 0 3,5 71,75 KM

LEGENDA:
Hidrografia
Sistema Viário
AII dos Meios Fisico e Biótico
Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Hipsometria

Min.: 473 metros

Max.: 1330 metros

901 metros

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice J – Bacia Hidrogr§fica do Rio Marrecas 
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PCH BOA VISTA II
Limites da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO MARRECAS

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

3,5 0 3,5 71,75 KM

LEGENDA:
Afluentes
Rios Principais
Sistema Viário
AII dos Meios Fisico e Biótico
Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice K – Hierarquia Fluvial 
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PCH BOA VISTA II
Hierarquia Fluvial da Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

HIERARQUIA FLUVIAL DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO MARRECAS

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBGE (2014)
- Sistema Viário - Modificado de IBGE (2014)
- Relevo - ESRI (2014)
- Hipsometria - EMBRAPA (2004)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

3,5 0 3,5 71,75 KM

LEGENDA:
Ordem (Strahler)

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
Sistema Viário
AII dos Meios Fisico e Biótico
Bacia Hidrográfica do Rio Marrecas

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice L – Mapa de Supressão  
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PCH BOA VISTA II
Mapa de Supressão Vegetal na Área da Casa de Força 2 e Bota Fora da PCH Boa Vista II

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439  
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

SUPRESSÃO VEGETAL NO TRECHO 
DA CASA DE FORÇA E BOTA FORA

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,1 0 0,1 0,20,05 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de
Delimitação das Áreas de Bota fora
Àrea do Canteiro de Obras
APP de Curso d'água

Tipologia Vegetal
Floresta Ombrófila Mista em Estágio Secundária de
Regeneração - 2,53 ha
Área de Silvicultura - 0,64 ha
Área Livre de Cobertura Florestal - 2,04 ha

30 0 30 6015 m

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice M – Mapa de Supressão 
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PCH BOA VISTA II
Mapa de Supressão Vegetal na Área do Vertedouro, Canal de Adução, Bota Fora e Canteiro de Obras da PCH Boa Vista II

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

SUPRESSÃO VEGETAL NO TRECHO 
DO VERTEDOURO E CANAL DE ADUÇÃO, 

BOTA FORA E CANTEIRO DE OBRAS

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,1 0 0,1 0,20,05 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de
Delimitação das Áreas de Bota fora
Àrea do Canteiro de Obras
APP de Curso d'água

Tipologia Vegetal
Floresta Ombrófila Mista em Estágio Secundária de
Regeneração - 2,53 ha
Área de Silvicultura - 0,64 ha
Área Livre de Cobertura Florestal - 2,04 ha
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40 0 40 8020 m

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice N – Mapa de Supressão 
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PCH BOA VISTA II
Mapa de Supressão Vegetal no Trecho do Canal de Adução e desemboque da PCH Boa Vista II

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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PCH BOA VISTA II

SUPRESSÃO VEGETAL NO TRECHO 
DO CANAL DE ADUÇÃO E DESEMBOQUE

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,1 0 0,1 0,20,05 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de
Delimitação das Áreas de Bota fora
Àrea do Canteiro de Obras
APP de Curso d'água

Tipologia Vegetal
Floresta Ombrófila Mista em Estágio Secundária de
Regeneração - 2,53 ha
Área de Silvicultura - 0,64 ha
Área Livre de Cobertura Florestal - 2,04 ha

40 0 40 8020 m

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice O – Mapa de Supressão 
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PCH BOA VISTA II
Mapa de Supressão Vegetal na Área de Emboque do canal de Adução da PCH Boa Vista II

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439 
               terra@terraambiental.com.br
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TURVO
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Elaborado em 14/03/2017

Responsável Técnico

Revisado em 14/03/2017
Prancha nº:

Folha Tamanho A3

16

PCH BOA VISTA II

SUPRESSÃO VEGETAL NA
ÁREA DO EMBOQUE

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,1 0 0,1 0,20,05 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de
Delimitação das Áreas de Bota fora
Àrea do Canteiro de Obras
APP de Curso d'água

Tipologia Vegetal
Floresta Ombrófila Mista em Estágio Secundária de
Regeneração - 2,53 ha
Área de Silvicultura - 0,64 ha
Área Livre de Cobertura Florestal - 2,04 ha

30 0 30 6015 m

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice P – Espécies Ameaçadas 
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PCH BOA VISTA II
Mapa das Espécies Ameaçadasl na Área do Vertedouro da PCH Boa Vista II

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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TURVO
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Elaborado em 14/03/2017

Responsável Técnico

Revisado em 14/03/2017
Prancha nº:

Folha Tamanho A3

17

PCH BOA VISTA II

ESPÉCIES AMEAÇADAS NO 
TRECHO DO VERTEDOURO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,01 0 0,01 0,020,005 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de

Espécies

nm Imbúia

o Pinheiro-do-Paraná

l Xaxim-Bugio

Localização X Y Nome Comum Nome Científico
1 460522 7242862 imbúia Ocotea porosa
2 460465 7242873 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
3 460463 7242876 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
4 460506 7242871 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
5 460509 7242880 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
6 460506 7242880 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
7 460513 7242876 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
8 460514 7242875 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
9 460524 7242873 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana

10 460528 7242863 imbúia Ocotea porosa
11 460511 7242867 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
12 460508 7242855 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
13 460506 7242859 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
14 460470 7242887 imbúia Ocotea porosa
15 460520 7242828 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
16 460512 7242831 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
17 460506 7242848 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
18 460502 7242846 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
19 460507 7242863 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
20 460505 7242859 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
21 460498 7242855 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
22 460484 7242856 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
23 460471 7242865 xaxim-bugio Dicksonia sellowiana
24 460478 7242860 pinheiro-do-Paraná Araucaria angustifolia

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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Apêndice Q – Unidades de Conservação e Terras Indígenas 
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PCH BOA V ISTA II
Terras Indígenas Demarcadas e Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade situadas no entorno da PCH Boa Vista II

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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Elaborado em 14/03/2017

Responsável Técnico

Revisado em 14/03/2017
Prancha nº:

Folha Tamanho A3

16

PCH BOA V ISTA II

TERRAS INDÍGENAS E ÁREAS 
PRIORITÁRIAS DE CONSERV AÇÃO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

___________________________
Paulo Cesar Leal
CPF: 376.927.559-49

CONFEA: 2502680620

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

6,5 0 6,5 133,25 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de Ampliação
Terras Indígenas Demarcadas

Prioridade de Conservação
Alta
Extremamente Alta
Muito Alta
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Apêndice R – Uso do Solo 
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PCH BOA VISTA II
Mapa de Uso do Solo em um Buffer de 500, do projeto da PCH Boa VistaII e na Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico

Rua Coronel Américo, 95. 
Barreiros - São José/SC - CEP 88117-310

Fone/Fax: (48) 3244.1502/3034.4439
               terra@terraambiental.com.br
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Elaborado em 14/03/2017

Responsável Técnico

Revisado em 14/03/2017
Prancha nº:

Folha Tamanho A3

12

PCH BOA VISTA II

USO DO SOLO NO ENTORNO DA 
PCH BOA VISTA II + AID DO MEIO 

SOCIOECONOMICO

EXECUÇÃO:

CLIENTE:

PROJETO:

TÍTULO:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM
Meridiano Central 51W - Zona 22J

Equador e Meridiano central acrescidos de 10000 km 
e 500 km Respectivamente.

DATUM VERTICAL MARÉGRAFO DE IMBITUBA/SC
DATUM HORIZONTAL SIRGAS 2000

- Limites Municipais, Estaduais e Federais - IBGE (2010)
- Hidrografia - IBEMAPAR (2017)
- Sistema Viário - IBEMAPAR (2017)
- Imagem de Satélite - DigitalGlobe (2012)

REFERÊNCIAS CARTOGRÁFICAS:

LOCALIZAÇÃO:

Obs:

Município/UF: Turvo/PR

±

0,25 0 0,25 0,50,125 KM

LEGENDA:
Projeto Básico - Projeto de Ampliação
Projeto Básico - Estrutura Existente
Buffer de 500m do projeto da PCH Boa Vista II
Área de Influência Direta (AID) do meio
Socioeconômico

Classes da Ocupação e Uso do Solo
CH - Corpo Hídrico - 22,25 ha
SE - Solo Exposto - 14,11 ha
P - Pastagem\Gramínea - 79,36 ha
S - Silvicultura - 71,08 ha
V - Vegetação Nativa - 338,39 ha
CA - Cultivo Agrícola - 14,01 ha
AR - Área Urbanizada - 64,63 ha
Via - Vias e Acessos - 29,42 ha
Ed - Edificações - 6,27 ha

___________________________
Paulo Cesar Leal

CPF: 376.927.559-49
CONFEA: 2502680620
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ANEXO A – Canal de Adução e diques 
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ANEXO B – Casa de força 
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ANEXO C – Arranjo Geral da ampliação da PCH Boa Vista II 





 

PCH Boa Vista II – Estudo de Impacto Ambiental – Março 2017 

465 

ANEXO D – Conduto forçado (planta) 
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ANEXO E – Túnel de Adução 
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ANEXO F – Vertedouro extravasor 
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ANEXO G – Laudos laboratoriais de análise das amostras d’água 

  



RELATÓRIO DE ENSAIO – Nº A_2928.2013_ASu_1_1  

Interessado: Terra Consultoria Em Engenharia e Meio Ambiente Ltda 

Endereço:  R: Coronel Américo n° 95 - sala 02 

Cidade: São José Estado: Santa Catarina 

Amostra: 2928.2013_ASu_1_1 Recebimento: 18/11/2013   17:00 

Procedência: Água Superficial Data Início Ensaio:  13/11/2013 

Ponto de Coleta / Produto: P1 - Jusante 

Coletor:  Cliente Data Coleta: 13/11/2013 

Ensaios Fisico-Químico 

ANALITO RESULTADO LQ MÉTODO LEGISLAÇÃO UNIDADE

Amônia 0,09 0,01 SMWW 22nd 4500-NH3 - F - mg/L 

Condutividade Especifica a 25° C 67,31 1,00 SMWW22nd–2510B - µS/cm 

DBO5 3,19 2,00 SMWW22nd-5210B 
inferior à 5 mg/L

Oxig. 
mg/L 

Dureza Total <1,00 1,00 SMWW22nd-2340C - mg/L 

Fósforo Total 2,130 0,01 SMWW22nd-4500E-P 
inferior à 0,050

mg/L 
mg/L 

Nitrato <4,40 4,40 SMWW22nd-4500B-NO3 
inferior à 10,0

mg/L 
mg/L 

Nitrito <0,07 0,07 SMWW22nd-4500B-NO2 inferior à 1,0 mg/L mg/L 

Oxigênio Dissolvido 5,40 0,10 SMWW22nd-4500G-O 
superior à 5 mg/L

Oxig. 
mg/L 

pH 7,66 1,00 SMWW22nd-4500B-pH entre 6 e 9 pH a 25 °C 

Sólidos Suspensos Totais 15,00 0,10 SMWW22nd–2540D - mg/L 

Sólidos Totais Dissolvidos 45,77 0,10 SMWW22nd-2540C - mg/L 

Temperatura ambiente 27,8 0,0 SMWW22nd-2550 - ºC 

Temperatura da Amostra 24,2 0,0 SMWW22nd-2550 - ºC 

Turbidez 5,81 0,01 SMWW22nd-2130B 
inferior à 100

NTU 
NTU 

Ensaios Microbiológicos 

ANALITO RESULTADO LQ MÉTODO LEGISLAÇÃO UNIDADE

Coliformes Termotolerantes 7,80x101 Ausente SMWW22nd-9222D 
inferior à 1x10³
UFC/100mL 

UFC/100mL 

Coliformes Totais 6,00x102 Ausente SMWW22nd-9222B - UFC/100mL 

Pag: 1/2 Rel.: A_2928.2013_ASu_1_1



Ensaios Orgânicos 

ANALITO RESULTADO LQ MÉTODO LEGISLAÇÃO UNIDADE

Nitrogênio Orgânico Total 0,07 0,01 SMWW22nd–4500–Norg-B - 

Nomenclaturas

mg/L = miligrama por litro N.D. = Não Determinado

NMP = Número Mais Provável UFC = Unidade Formadora de Colônia

µS/cm = microsiemens por centímetro UNT = Unidade Nefelométrica de Turbidez

LQ = Limite de Quantificação est. = Estimado

NOTA:  A divulgação dos resultados da análise ou outra utilização dos mesmos é de responsabilidade do cliente. Este relatório de
ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer aprovação do Laboratório Biológico. Os ensaios foram
realizados em ambiente controlado de acordo com a ABNT NBR/ISO IEC 17025:2005. 
Legislação aplicada neste relatório: Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II

Amostragem:  O plano de amostragem é de responsabilidade do interessado. 
Contrato Anual:  2599-2013 
Código do Relatório de Ensaio:  A_2928/2013 
Chave de autenticação:  34G-TW01-9H5 
Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: http://kit.h2i2g.com.br/valida.php 

Data de Emissão: 27 de Novembro de 2013  

Pag: 2/2 Rel.: A_2928.2013_ASu_1_1



RELATÓRIO DE ENSAIO – Nº A_2928.2013_ASu_2_1  

Interessado: Terra Consultoria Em Engenharia e Meio Ambiente Ltda 

Endereço:  R: Coronel Américo n° 95 - sala 02 

Cidade: São José Estado: Santa Catarina 

Amostra: 2928.2013_ASu_2_1 Recebimento: 18/11/2013   17:00 

Procedência: Água Superficial Data Início Ensaio:  13/11/2013 

Ponto de Coleta / Produto: P2 - Montante 

Coletor:  Cliente Data Coleta: 14/11/2013 

Ensaios Fisico-Químico 

ANALITO RESULTADO LQ MÉTODO LEGISLAÇÃO UNIDADE

Amônia 8,45 0,01 SMWW 22nd 4500-NH3 - F - mg/L 

Condutividade Especifica a 25° C 138,55 1,00 SMWW22nd–2510B - µS/cm 

DBO5 2,46 2,00 SMWW22nd-5210B 
inferior à 5 mg/L

Oxig. 
mg/L 

Dureza Total <1,00 1,00 SMWW22nd-2340C - mg/L 

Fósforo Total 2,620 0,01 SMWW22nd-4500E-P 
inferior à 0,050

mg/L 
mg/L 

Nitrato <4,40 4,40 SMWW22nd-4500B-NO3 
inferior à 10,0

mg/L 
mg/L 

Nitrito <0,07 0,07 SMWW22nd-4500B-NO2 inferior à 1,0 mg/L mg/L 

Oxigênio Dissolvido 6,30 0,10 SMWW22nd-4500G-O 
superior à 5 mg/L

Oxig. 
mg/L 

pH 7,71 1,00 SMWW22nd-4500B-pH entre 6 e 9 pH a 25 °C 

Sólidos Suspensos Totais 6,00 0,10 SMWW22nd–2540D - mg/L 

Sólidos Totais Dissolvidos 94,21 0,10 SMWW22nd-2540C - mg/L 

Temperatura ambiente 24,0 0,0 SMWW22nd-2550 - ºC 

Temperatura da Amostra 22,5 0,0 SMWW22nd-2550 - ºC 

Turbidez 5,84 0,01 SMWW22nd-2130B 
inferior à 100

NTU 
NTU 

Ensaios Microbiológicos 

ANALITO RESULTADO LQ MÉTODO LEGISLAÇÃO UNIDADE

Coliformes Termotolerantes 9,40x101 Ausente SMWW22nd-9222D 
inferior à 1x10³
UFC/100mL 

UFC/100mL 

Coliformes Totais 8,30x103 Ausente SMWW22nd-9222B - UFC/100mL 

Pag: 1/2 Rel.: A_2928.2013_ASu_2_1



Ensaios Orgânicos 

ANALITO RESULTADO LQ MÉTODO LEGISLAÇÃO UNIDADE

Nitrogênio Orgânico Total 6,55 0,01 SMWW22nd–4500–Norg-B - 

Nomenclaturas

mg/L = miligrama por litro N.D. = Não Determinado

NMP = Número Mais Provável UFC = Unidade Formadora de Colônia

µS/cm = microsiemens por centímetro UNT = Unidade Nefelométrica de Turbidez

LQ = Limite de Quantificação est. = Estimado

NOTA:  A divulgação dos resultados da análise ou outra utilização dos mesmos é de responsabilidade do cliente. Este relatório de
ensaio só pode ser reproduzido por completo, a reprodução de partes requer aprovação do Laboratório Biológico. Os ensaios foram
realizados em ambiente controlado de acordo com a ABNT NBR/ISO IEC 17025:2005. 
Legislação aplicada neste relatório: Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II

Amostragem:  O plano de amostragem é de responsabilidade do interessado. 
Contrato Anual:  2599-2013 
Código do Relatório de Ensaio:  A_2928/2013 
Chave de autenticação:  34G-TW01-9H5 
Verifique a autenticidade deste documento no seguinte endereço: http://kit.h2i2g.com.br/valida.php 

Data de Emissão: 27 de Novembro de 2013  

Pag: 2/2 Rel.: A_2928.2013_ASu_2_1
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ANEXO H – ARTs dos profissionais envolvidos neste estudo 
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