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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1. Identificação do Empreendedor 

Tabela 1-1: Dados de identificação do empreendedor 
Nome e razão social Cito Energia Participações S.A 

Endereço para correspondência Rua dos Timbiras, nº 354, Bairro Funcionários, Belo 
Horizonte- MG 

CNPJ N° 24.788.110/0001-28 
Representante Legal Felipe Carvalho Gomes Ventura, 
Fone (31) 99968 – 0909 

E-mail felipeventura@liberumcapital.com.br 

1.2. Dados da Área e Localização 

Tabela 1-2: Dados da área e localização 
Nome do empreendimento CGH Pitanga 

Tipo de empreendimento Central Geradora Hidrelétrica - CGH 

Localização e área do empreendimento Zona Rural, Pitanga – PR 

Corpo d’água e bacia hidrográfica Rio Pitanga, Bacia Hidrográfica do Rio Ivai 

Número de matrícula dos imóveis 
A matrícula da propriedade referente à área do 
empreendimento é a número 22.114 do cartório de 
registro de imóveis de Pitanga - PR 

SISLEG/Reserva Legal 
Em andamento. Será elaborado o CAR da área que 
esta em processo de escrituração adquirida pela Cito 
Energia Participações S.A. 

Coordenadas Geográficas Latitude: 24°43'33"S Longitude: 51°35'16"W 

1.3. Identificação da Empresa Responsável pelo Estudo Ambiental e 
Coordenador Geral e Técnico 

Tabela 1-3: Identificação da empresa responsável pelo RAS 
Nome e Razão Social AMB Consultoria Ambiental e Agrária LTDA 

Endereço para correspondência Rua dos Timbiras, nº 354, Bairro Funcionários, 
Belo Horizonte- MG 

CNPJ 13.298.106/0001-65 
Inscrição Estadual Isento 
Representante Legal/ Coordenador Técnico Frederico Ayres Ferreira 
E-mail fredrico@ambconsultoriaambiental.com.br 
Fone (31) 99317 – 2709 
Coordenador Geral Paulo César Marques Cordeiro 
E-mail paulo.cesar@ambconsultoriaambiental.com.br 
Fone (32) 99909 - 3343 
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1.4.  Relação de profissionais envolvidos na elaboração do RAS da CGH Pitanga: 

Tabela 1-4: Tabela com relação dos profissionais envolvidos na elaboração do RAS da CGH Pitanga 

Nome do profissional Habilitação CTF 
IBAMA Atuação Assinatura 

Frederico Ayres Ferreira Tecg.em San. Ambiental 
CREA 14.440/D-GO 6294064 Coordenação técnica, integração do 

estudo e qualidade das águas 
 

Paulo César Marques 
Cordeiro 

Biólogo 
CRBio 70.025/04-D 5888688 Coordenação geral, estudos faunísticos 

de mastofauna e ictiofauna. 
 

Anselmo Pereira Bezerra 
Filho 

Geólogo 
CREA 2006137451/D-RJ - Meio Físico – Climatologia, pedologia, 

geomorfologia e geologia. 
 

Gustavo Machado Silva Eng° Civil 
CREA 119.358/D - MG - Meio Físico – Estudo hidrológico, 

hidroenergético e hidráulico. 
 

Lívia Borges dos Santos Bióloga 
CRBio 98.767/4-D 6036304 Coordenação do levantamento de fauna e 

flora 
 

Davi Lee Bang Biólogo 
CRBio 104.499/04-D 6306841 Fauna - Herpetofauna  

Jonas José Mendes Aguiar Biólogo 
CRBio 104.730/4-D 5822883 Fauna - Entomofauna  

Davi Leandro Santos Correia Biólogo 
CRBio 87.313/04-D 5169794 Fauna - Ornitofauna  

Lucas Deziderio Santana Biólogo 
CRBio 104.127/04-D 5711737 Flora  

Nara Rúbia Pimenta de 
Souza 

Assistente social 
CRESS MG 14404 - Socioeconomia  

Gilson Souza Souto Júnior Eng° Civil 
CREA 72.533/D - MG - Responsável técnico pelos projetos civis  

Lucas Conegundes da Silva Desenhista - Elaboração dos desenhos de projeto  

 
O processo de arqueologia vinculado a este licenciamento ambiental, junto ao IPHAN, é conduzido sob a responsabilidade da 
empresa A Lasca Consultoria e Assessoria em Arqueologia Ltda, através das arqueólogas Ma. Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira 
Juliani e Ma. Lilia Benevides Guedes Lins. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1. Objetivos e Justificativa 

O presente Relatório Ambiental Simplicado (RAS) é relativo à Central 

Geradora Hidrelétrica - CGH1  Pitanga, a qual está prevista para ser implantada em 

um trecho no rio Pitanga, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Ivai, no município 

de Pitanga, estado do Paraná. O projeto da CGH Pitanga visa à geração de energia 

média anual de 1,52 MW, com potência instalada de 3,00 MW, tendo como 

empreendedor a Cito Energia Participações S.A.. 
O arranjo geral do empreendimento tem a concepção clássica de um 

aproveitamento hidrelétrico de pequeno porte com derivação, implantado num trecho 

onde se tem a ocorrência de corredeiras e quedas naturais no curso d’ água. O 

projeto previsto para a CGH Pitanga se caracteriza por apresentar um arranjo 

compacto, usufruindo das peculiaridades do sítio e das condições geológico-

geotécnicas do trecho do curso hídrico. 

Este estudo foi realizado de forma independente pela empresa AMB 
Consultoria Ambiental (AMB Ambiental), através de levantamentos bibliográficos 

e da integração do trabalho de campo, realizados entre fevereiro de 2017 e junho de 

2018. 

Este estudo se inicia apresentando a descrição do empreendimento, na 

qual consta uma caracterização geral das estruturas previstas para a CGH Pitanga, 

em seguida é apresentado o diagnóstico ambiental das áreas de influência do 

projeto e posteriormente foi realizado o estudo de caracterização dos meios físico, 

biótico e socioeconômico. Os resultados do diagnóstico ambiental das áreas de 

influência foram confrontados com as atividades de implantação e operação do 

empreendimento para identificação e avaliação sistemática, qualitativa e quantitativa 

dos impactos ambientais previstos. 

A partir daí, foram delineadas medidas de potencialização dos impactos 

positivos da atividade e minimização de seus impactos negativos, sendo descritos 

no Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais– RDPA, o qual constará 

                                                
1 CGH é a definição dada para micro ou mini central hidrelétrica com geração inferior ou igual a 5 
MW. Esse tipo de empreendimento não precisa de concessão da Aneel, somente de registro. 
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os programas de controle e monitoramento a serem desenvolvidos pelo 

empreendedor durante a fase de instalação do empreendimento.  

2.2. Breve Apresentação da Tecnologia 

A usina hidrelétrica é uma instalação que transforma a energia hidráulica 

em energia elétrica. Isso ocorre graças a um desnível hidráulico natural (do rio) ou 

artificial (pela barragem), que transforma a energia potencial em mecânica, girando o 

conjunto formado pela turbina e gerador, transformando essa energia mecânica em 

elétrica. Uma usina hidrelétrica é composta basicamente pelo reservatório, sistema 

de adução, casa de força e da subestação elevadora.  

Na soleira vertente, é por onde sai o excesso de água na época das 

chuvas. O sistema de adução é responsável por levar a água represada até a casa 

de força. Na casa de força estão instalados os equipamentos que vão produzir a 

energia e na subestação elevadora existem os transformadores elevadores, 

equipamentos que transformam as características da energia elétrica para melhor 

transportá-la através das linhas de transmissão, diminuindo as perdas ao longo do 

trajeto. 

A produção de energia elétrica ocorre em várias etapas. Primeiramente, a 

água é captada e conduzida pelo sistema de adução (canais, túneis e/ou condutos 

metálicos) até a casa de força. Na casa de força existe a turbina e pela pressão da 

água sobre as pás do rotor da turbina produz um movimento giratório do eixo da 

turbina, transformando a energia hidráulica em um trabalho mecânico, que por sua 

vez aciona o gerador. Quando acionado, esse gerador, através do eletroímã, produz 

um campo eletromagnético, produzindo, assim, a eletricidade, levada para o 

consumidor por meio das linhas de transmissão. Após passar pela turbina hidráulica, 

na casa de força, a água é restituída ao leito natural do rio, através do canal de fuga.  

A energia assim gerada é levada através de cabos ou barras condutoras 

dos terminais do gerador até o transformador elevador, onde tem sua tensão 

(voltagem) elevada para adequada condução, através de linhas de transmissão, até 

os centros de consumo. 
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2.3. Potencial Energético do Aproveitamento 

O potencial energético instalado para o aproveitamento é de 3 MW, com 

energia média de 1,52 MW. 

2.4. Características Gerais do Empreendimento 

A CGH Pitanga consiste no aproveitamento do potencial hidráulico de um 

curto trecho do rio Pitanga, que possui 49,00 metros de queda natural. A solução 

técnica aplicada nesta CGH difere da grande parte dos projetos de geração 

hidrelétrica porque no caso não haverá área alagada, permanecendo a água toda na 

calha normal do rio. A CGH Pitanga não terá barramento, e sim uma pequena 

soleira vertente.  

O arranjo deste empreendimento foi concebido objetivando a melhor 

relação possível entre os aspectos técnicos, econômicos e ambientais e é composto 

pelas seguintes estruturas:  

 

· Soleira Vertente em concreto, com 28 metros de comprimento;  

· Tomada d’água em concreto; 

· Conduto de Baixa Pressão em aço, com 825 metros de comprimento total;  

· Chaminé de Equilíbrio em Concreto;  

· Conduto Forçado em aço com 80 metros de comprimento total;  

·  Casa de Força com área aproximada de 200 m² que abrigará o conjunto 

gerador com potência total de 3.000 kW;  

· Canal de Fuga com aproximadamente 5 metros de extensão total, para 

restituir ao rio a totalidade das águas turbinadas; 

· Utiliza a maior parte das áreas abertas na propriedade para a instalação das 

estruturas e também dos acessos;  

· Não tem reservatório. 
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2.5. Característica Gerais da Área de Inserção, Infra-Estrutura e Coordenadas 
Geográficas dos Limites da Área 

O rio Pitanga está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná (n.º 5), na 

sub-bacia 64. O rio localiza-se integralmente no estado do Paraná, sendo que o 

trecho de implantação do empreendimento encontra-se no município de Pitanga. 

Sua bacia hidrográfica possui aproximadamente 308 km² de área total de drenagem.  

As coordenadas geográficas do empreendimento são 24° 43′ 34″ Sul e 

51° 35′ 18″ Oeste. O sítio de implantação do empreendimento localiza-se na zona 

rural, a aproximadamente 21,6 km do município de Pitanga. O acesso à área de 

interesse, considerando como ponto de partida a saída que vai para o povoado de 

Rio do Meio pode ser melhor entendido na descrição a seguir. 

Partindo do município de Pitanga, pegue a estrada que vai para o 

povoado de Rio do Meio. Percorra 4,26 km permanendo a direita. Siga por mais 2,48 

km chegando ao povoado de Rio do Meio.  Chegando em Rio do Meio, siga por mais 

0,3 km, atravesse a ponto sobre o rio Pitanga, percorra mais 0,37 km e pegue à 

esquerda no entrocamento. Logo após o entrocamento, percorra mais 0,25 km 

permanecendo à direita na bifurcação. Siga por mais 3,6 km e vire a direita. Percorra 

mais 0,8 km e vire à esquerda. Siga por mais 1,37 km e mantenha a direita, depois, 

percorra mais 3,45 km e vire à esquerda. Siga por mais 1 km mantendo a esquerda 

na bifurcação, depois siga por mais 2,2 km, chegando na propriedade do Sr. 

Mariano. Dentro da propriedade, percorra mais 1,55 km por estradas internas da 

propriedade chegando nas proximidades do empreendimento. 

O empreendimento será implantado em parte da propriedade adquirida do 

Sr. Mariano. Na propriedade existe um predomínio de atividades agrícolas e de 

pecuária. Em sua área de influência a predominância é de pastagem com elevada 

marcas da ação antrópica. Não existe muita infra-estrutura na região de instalação 

do empreendimento, como saneamento básico ou pavimentação asfáltica. 

2.6. Empreendimentos Associados e/ou Similares 

Não são previstos empreendimentos de geração de energia associados à 

CGH Pitanga.  Uma linha de transmissão de energia deverá ser o único 
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empreendimento associado necessário ao escoamento da energia gerada. Contudo, 

a linha de transmissão que será implantada na CGH Pitanga possui uma tensão de 

24,5 kV e 20 Km de extensão, sendo que pelo seu porte e tensão não será 

necessário o licenciamento ambiental e sim uma autorização ambiental conforme 

estabelece a Resolução Conjunta SEMA-IAP n° 009/2010. Outros empreendimentos 

similares à CGH Pitanga existem na região central do estado do Paraná. 

2.7. Descrição da Metodologia Aplicada nos Estudos 

O estudo foi desenvolvido observando os padrões técnicos referentes à 

realização de estudos ambientais, que constam nas Resoluções CONAMA n.º 

001/1986, n.º 006/1987, n.º 237/1997, n.º 279/2001, n.º 302/2002 e n.º 303/2002 e 

nas Resoluções Estaduais SEMA/IAP n.º 031/1998, SEMA/IAP n.º 009/2010 e 

CEMA n.º 065/2008.  

Foi adotado para o desenvolvimento desse Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) o “TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL PARA CGH E PCH ATÉ 10 MW”, publicado em Novembro de 2010 

pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), que estabeleceu os métodos básicos para 

obtenção do Licenciamento Ambiental referente à implantação de Usinas 

Hidrelétricas até 10 MW no território paranaense.  

 

A metodologia aplicada nesse estudo é apresentada a seguir:  

 

· Análise prévia referente à possibilidade de instalação de aproveitamento 

energético no sítio de estudo, levando em conta os preceitos legais das 

Esferas Municipal, Estadual e Federal; 

 

· Obtenção junto ao município de Pitanga da “Certidão do Município quanto ao 

Uso e Ocupação do Solo e Proteção ao Meio Ambiente” relativa ao 

empreendimento;  

 

· Levantamento dos dados secundários da região de implantação do 

empreendimento referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico. Tal 
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levantamento visou compor o referencial bibliográfico do presente estudo, 

caracterizando e levantando informações pertinentes as mais diversas áreas 

de conhecimento e que são relevantes para a confecção desse estudo. 

 

· Entrevistas com moradores das áreas de influência direta e indireta foram 

realizadas para complementar o inventário, o que possibilitou a identificação 

das espécies mais comuns associadas ao meio biótico local, bem como uma 

melhor caracterização da população local. As entrevistas servem como um 

elemento adicional, que vem completar as lacunas com espécies que 

poderiam passar despercebidas num estudo realizado em um período curto 

de tempo. As entrevistas foram realizadas com moradores residentes nas 

áreas de influência direta e indireta do empreendimento, durante todas as 

campanhas amostrais. 

 

· Incursões de campo com o objetivo de proceder à aquisição de dados 

primários para subsidiar a elaboração dos diagnósticos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico; 

 

· Avaliação prévia dos impactos ambientais identificados e proposição de 

medidas de controle;  

 

· Reuniões da equipe técnica multidisciplinar com a finalidade de comparar 

resultados, analisar possíveis sinergias entre os impactos e orientar os 

ajustes no arranjo do empreendimento com o objetivo de aperfeiçoá-lo sob a 

perspectiva socioambiental;  

 

· Definição do arranjo final da CGH Pitanga, a partir das recomendações da 

equipe técnica multidisciplinar com o objetivo de minorar e suprimir quando 

possível os impactos negativos e potencializar os impactos positivos;  

 

· Validação do arranjo final com a equipe técnica multidisciplinar;  
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· Realização do prognóstico ambiental em conjunto com a avaliação de 

impactos ambientais;  

 

· Proposição de medidas de controle e compensações ambientais;  

 

· Elaboração dos programas ambientais;  

 

· Consolidação do relatório e revisão final; 

A descrição metodológica utilizada para a elaboração de cada um dos 

estudos socioambientais, compreendidos pelos meios Físico (clima, solos e águas), 

Bióticos (flora e fauna - terrestre e aquática) e Antrópicos (economia, sociais e 

administração pública), os quais compõem o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), 

é detalhado ao longo do presente relatório conforme a ordem de apresentação dos 

referidos resultados, nos capítulos pertinentes. 

2.8. Descrição do Processo de Aquisição do(s) Terreno(s) e (ou) Contratação 
das Faixas de Domínio bem Como a Situação Legal em que se Encontra 
(m) 

Por se tratar de uma CGH, a negociação aconteceu de forma amigável, 

sendo adquiridos 5 hectares através de um contrato de compra e venda e 1,6 

hectares através de contrato de servidão de passagem. Ressalta se que as áreas 

adquiridas se encontram em regularização fundiária para finalização do processo de 

escrituração em nome da Cito Energia Participações S.A.  

Cabe ressaltar que a área adquirida não interferiu nas estruturas físicas 

da propriedade e não haverá necessida de relocação do proprietário. 

 
3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

A questão ambiental é prevista na legislação brasileira já através da 

Constituição Federal de 1988, que em seu Artigo 225 define o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito de todos os brasileiros. 
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Além disso, de acordo com a Constituição Federal, estão entre os bens 

da União, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais, as praias fluviais e os potenciais de energia hidráulica. Incluem-se entre 

os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da 

União. 

À União compete explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o 

aproveitamento energético dos cursos d’água, em articulação com os Estados onde 

se situam os potenciais hidro energéticos, ficando isento de autorização ou 

concessão o aproveitamento do “potencial de energia renovável de capacidade 

reduzida”. 

Além da Constituição Federal, neste tópico são citados os principais 

instrumentos legais pertinentes aos aproveitamentos dos potenciais de energia 

hidráulica no que tange ao uso dos recursos hídricos. 

Como diretriz geral, procurou-se evitar um detalhamento excessivo da 

legislação trazendo à tona apenas questões de maior relevância e indicando as 

principais referências. 

3.1. Legislação Federal  

Lei Federal 5.197/1967: Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

 

Lei Federal 7.653/1988: Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da Lei 

5.197/1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências. 

 

Lei Federal 6.938/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
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Lei Federal 7.347/1985: Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 

 

Lei Federal 7.803/1989: Altera a redação da Lei 4.771/1965 e revoga as Leis 

6.535/1978 e 7.511/1986. 

 

Lei Federal 7.804/1989: Altera a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a 

Lei 7.735/1989, a Lei 6.803/1980, e dá outras providências. 

 

Lei Federal 10.165/2000: Altera a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 

dá outras providências. 

 

Lei Federal n° 7.990/1989, que institui compensação financeira pela exploração de 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.  

 

Lei Federal n° 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

 

Lei Federal 9.478/1997: Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. 

 

Lei Federal n° 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  

 

Lei Federal n° 9.984/2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 

Águas – ANA.  
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Lei Federal 9.985/2000: Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. 

 

Medida Provisória 2166-67/2001: Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce 

dispositivos à Lei 4.771/1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 

10 da Lei 9.393/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural - ITR, e dá outras providências. 

 

Lei Federal 10.438/2002: Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 

emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia 

elétrica, dá nova redação às Leis 9.427/1996, 9.648/1998, 3.890-A/1961, 

5.655/1971, 5.899/1973, 9.991/ 2000, e dá outras providências. 

 

Lei Federal 10.650/2003: Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 

existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 

 

Lei Federal 10.848/2004: Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera 

as Leis 5.655/1971, 8.631/1993, 9.074/1995, 9.427/1996, 9.478/1997, 9.648/1998, 

9.991/2000, 10.438/2002, e dá outras providências. 

 

Lei Federal 11.428/2006: Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica. 

 

Lei Federal 12.305/2010: Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 

Lei 9.605/1998; e dá outras providências. 

 

Lei Federal n° 12.334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens.  
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Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012: Institui o novo código florestal 

3.2. Decretos Federais 

Decreto Federal 24.643/1934: Decreta o Código de Águas. 

 

Decreto Federal 35.851/1954: Regulamenta o art. 151, alínea c, do Código de Águas 

(Decreto 24.643/1934). 

 

Decreto Federal n° 99.274/1990, que regulamenta a Lei 6.938 de 31.08.1981 sobre 

Política Nacional do Meio Ambiente.  

 

Decreto Federal 3.942/2001: Dá nova redação aos arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 10 e 11 do 

Decreto Federal 99.274/1990. 

 

Decreto Federal nº 4.136/2002, que dispõe sobre lançamento de óleo e substâncias 

nocivas. 

 

Decreto Federal nº 4.339/2002, que institui a Política Nacional da Biodiversidade.  

 

Decreto Federal 4.340/2002: Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal 4.541/2002: Regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei 

10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 

emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e a Conta de Desenvolvimento 

Energético – CDE, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal 4.758/2003: Dá nova redação ao parágrafo único do art. 3º e ao § 

2º do art. 40 do Decreto 4.541/2002, que regulamenta os arts. 3º, 13, 17 e 23 da Lei 
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10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 

emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA e a Conta de Desenvolvimento 

Energético - CDE e dá outras providências.  

 

Decreto Federal 5.025/2004: Regulamenta o inciso I e os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do art. 

3º da Lei 10.438/2002, no que dispõem sobre o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, primeira etapa, e dá outras 

providências. 

 

Decreto Federal 5.163/2004: Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o 

processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia 

elétrica, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 5.445/2005, que promulga o Protocolo de Quioto à Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.  

 

Decreto Federal 5.566/2005: Dá nova redação ao caput do art. 31 do Decreto 

4.340/2002, que regulamenta artigos da Lei 9.985/2000, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. 

 

Decreto Federal nº 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT.  

 

Decreto Federal 6.514/2008: Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 

meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal 6.660/2008: Regulamenta dispositivos da Lei 11.428/2006, que 

dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 
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Decreto Federal 6.686/2008: Altera e acresce dispositivos ao Decreto 6.514/2008, 

que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e 

estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 

 

Decreto Federal 6.848/2009: Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto 

4.340/2002, para regulamentar a compensação ambiental. 

 

Decreto Federal 7.404/2010: Regulamenta a Lei 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 

Logística Reversa, e dá outras providências. 

 

Decreto Federal nº 7.747/2012, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI.  

3.3. Resoluções Aneel 

Resolução ANEEL 395/1998: Estabelece os procedimentos gerais para registro e 

aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de 

geração hidrelétrica, assim como da autorização para exploração de centrais 

hidrelétricas até 30 MW e dá outras providências. 

3.4. Resoluções Conama  

Resolução CONAMA n° 001/1986, que dispõe sobre critérios para a avaliação de 

impacto ambiental.  

 

Resolução CONAMA n° 006/1986, que dispõe sobre modelos para publicação de 

pedidos de licenciamento. 

 

Resolução CONAMA n° 006/1987, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de 

obras do setor de geração de energia elétrica.  
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Resolução CONAMA n° 001/1990, que institui critérios de padrões de emissão de 

ruídos decorrentes de quaisquer atividades. 

 

Resolução CONAMA n° 002/1990, que institui o Programa Nacional de Educação e 

Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO.  

 

Resolução CONAMA nº 02/94, que define as formações vegetais primárias, bem 

como os estágios sucessionais de vegetação secundária, com finalidade de orientar 

os procedimentos de licenciamento de exploração da vegetação nativa no Estado do 

Paraná.   

 

Resolução CONAMA 013/1990: Dispõe sobre normas referentes às atividades 

desenvolvidas no entorno das Unidades de Conservação. 

 

Resolução CONAMA 010/1993: Estabelece os parâmetros para a análise dos 

estágios de sucessão na Mata Atlântica, que são: fisionomia; estratos 

predominantes; distribuição diamétrica e altura; existência, diversidade e quantidade 

de epífitas; existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; presença, ausência 

e características da serapilheira; sub-bosque; diversidade e dominância de espécies; 

espécies vegetais indicadoras. 

 

Resolução CONAMA 012/1994: Glossário de termos técnicos para assuntos da Mata 

Atlântica. 

 

Resolução CONAMA n° 237/1997, que dispõe sobre a revisão e complementação 

dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.  

 

Resolução CONAMA n° 275/2001, que define código de cores para os vários tipos 

de resíduos.  

 

Resolução CONAMA 278/2001: Define a suspensão das autorizações concedidas 

por ato próprio ou por delegação aos demais órgãos do SISNAMA, para corte e 
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exploração de espécies ameaçadas de extinção, constantes da lista oficial daquele 

órgão, em populações naturais no bioma Mata. 

 

Resolução CONAMA 279/2001: Licenciamento ambiental simplificado de 

empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto. 

 

Resolução CONAMA 303/2002: Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente. 

 

Resolução CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

 

Resolução CONAMA 357/2005 Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

Resolução CONAMA n° 362/2005, que dispõe sobre o recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.  

 

Resolução CONAMA 369/2006: 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. 

 

Resolução CONAMA 396/2008: Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas. 

 

Resolução CONAMA 397/2008: Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, 

ambos do art. 34 da Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 
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Resolução CONAMA 416/2009: Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 

causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá 

outras providências. 

 

Resolução CONAMA 428/2010: Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre 

a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação 

(UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem 

como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de 

licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras 

providências. 

 

Resolução CONAMA 429/2011: Dispõe sobre a metodologia de recuperação das 

Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

 

Resolução CONAMA 430/2011: Dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Resolução CONAMA 431/2011: Altera o art. 3º da Resolução 307/2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, estabelecendo nova classificação para o 

gesso. 

3.5. Portarias Federais 

Portaria MMA 443/2014: Apresenta a lista oficial das espécies da flora brasileira 

ameaçadas de extinção. 

 

Portaria MMA 444/2014: Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas 

de extinção (espécies terrestres e mamíferos aquáticos). 

 

Portaria 07/88 IPHAN, que estabelece os procedimentos necessários à comunicação 

prévia, às permissões e às autorizações para pesquisas e escavações 

arqueológicas em sítios previstos na Lei nº 3.924/1961.   
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Portaria 28/03 IPHAN que resolve que os empreendimentos hidrelétricos dentro do 

território nacional deverão doravante de renovação da licença ambiental de 

operação devem prever a execução de projetos de levantamento, prospecção, 

resgate e salvamento arqueológico.   

 

Portaria 230/88 IPHAN, Dispositivos para a compatibilização e obtenção de licenças 

ambientais no âmbito dos estudos preventivos de arqueologia.   

3.6. Normas ABNT 

ABNT NBR 11.174/1990: Armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - 

inertes – Procedimento (Antiga NB-1264) 

 

ABNT NBR 12.235/1992: Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos (antiga 

NB-1183) 

 

ABNT NBR 10.151/2000: Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando 

o conforto da comunidade – Procedimento. 

ABNT NBR 10.004/2004: Classificação de resíduos sólidos. 

3.7. Legislação Estadual  

Constituição do Estado do Paraná de 1989 estabelece em seu “Art. 163: O Estado 

fomentará a implantação, em seu território, de usinas hidrelétricas de pequeno porte, 

para o atendimento ao consumo local, respeitada a capacidade de suporte do meio 

ambiente” e ainda: “Art. 209: Observada a legislação federal pertinente, a construção 

de centrais termoelétricas e hidrelétricas dependerá de projeto técnico de impacto 

ambiental e aprovação da Assembléia Legislativa; a de centrais termonucleares, 

desse projeto, dessa aprovação e de consulta plebiscitária.”  

 

Quatro artigos da Constituição do Estado do Paraná são relativos ao aproveitamento 

dos Recursos Hídricos:  
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Determina no Artigo 162, que as negociações sobre aproveitamento energético, de 

recursos hídricos entre a União e o Estado e entre este com outras unidades da 

federação, devem ser acompanhadas por Comissão Parlamentar nomeada pela 

Assembléia Legislativa do Estado.  

 

O Artigo 163 determina que o Estado deverá fomentar a implantação, em seu 

território, de usinas hidrelétricas de pequeno porte, respeitando a capacidade de 

suporte do meio ambiente.  

 

Entre várias imposições, o Artigo 207 determina que sejam realizados estudos 

prévios de impacto ambiental para a construção, instalação e operação de 

atividades potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, que 

aquele que explorar recursos minerais recupere o meio ambiente degradado, que 

sejam incentivadas as atividades privadas de conservação ambiental, e outras.  

 

O Artigo 209 impõe que os empreendimentos de termoelétricas e hidrelétricas sejam 

aprovados pela Assembléia Legislativa.   

3.8. Leis Estaduais 

Lei Estadual n° 6.513/1973, que institui a proteção dos recursos hídricos contra 

agentes poluidores.  

Lei Estadual n° 7.109/1979, que institui o Sistema de Proteção do Meio Ambiente.  

 

Lei Estadual n° 10.233/1992, que institui a Taxa Ambiental. 

 

Lei Estadual n° 12.493/1999, que estabelece princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, 

visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais.  

 

Lei Estadual n° 12.726/1999, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos.  
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Lei Estadual 15.495/2007, que dispõe sobre desenvolvimento de projeto específico 

de proteção e reflorestamento das margens de rios e lagos no Estado do Paraná, 

contemplando em especial a vegetação nativa da flora paranaense e dando 

preferência às espécies frutíferas.  

 

Lei Estadual n° 16.242/2009, que cria o Instituto das Águas do Paraná.  

3.9. Resoluções Estaduais 

Resolução SEMA/IAP 041/2002, que define critérios para o controle da qualidade do 

ar.  

 

Resolução CEMA N° 065/ 2008, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, 

estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades 

poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente 

3.10. Portarias Estaduais   

Portaria IAP/GP nº 062/03, que determina que nenhuma Licença ou Autorização 

Ambiental, atinentes as obras de significativos impactos ambientais, sejam emitidas 

sem análise e apreciação da Procuradoria Jurídica. 

 

Portaria IAP/GP nº 088/2003, que dispõe sobre Licença ou Autorização Ambiental 

que especifica.   

 

Portaria IAP N° 158/2009, que aprova a Matriz de Impactos Ambientais Provocáveis 

por Empreendimentos/ Atividades potencial ou efetivamente impactantes. 

 

Portaria IAP nº 097/2012, que trata dos procedimentos para emissão de 

Autorizações Ambientais para Manejo de Fauna em processos de Licenciamento 

Ambiental.  
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3.11. Decretos Estaduais 

Decreto Estadual n.º 974/2001 – Regulamenta a vazão ecológica / sanitária de 

jusante; 

3.12. Legislação Municipal 

Emenda Nº 006/2009 referente à Lei Orgânica do Município Pitanga, que trata sobre 

o Meio Ambiente na Seção VIII, Art.1672. 
 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

4.1. Indicação do Curso D’água do Empreendimento e sua Correspondente 
Bacia Hidrográfica 

 
A CGH Pitanga é um aproveitamento hidrelétrico em estudo no Rio 

Pitanga, bacia hidrográfica do Paraná, localizado no município de Pitanga, estado do 

Paraná, com eixo da soleira de nível e tomada d’água nas coordenadas geográficas 

aproximadas de 24°43'34"S latitude e 51°35'18"O longitude. 

Conforme verificado, existe um empreendimento hidrelétrico de pequeno 

porte instalado no rio Pitanga à montante de onde se pretende instalar a CGH 
Pitanga (Figura 4-1). 
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Figura 4-1: CGH existente no rio Pitanga localizada à montante de onde se pretende instalar a CGH 
Pitanga. 
 

4.2. Resumo dos Resultados dos Estudos Hidrológicos e Viabilidade para 
Implantação do Empreendimento 

Os estudos hidrológicos e energéticos efetuados para a CGH Pitanga 

foram elaborados com base nos dados hidrológicos disponíveis na estação 

fluviométrica Rio dos Patos – ANA (cód. 64620000). Foram realizadas diversas 

simulações de alternativas de queda e vazão turbinada, de modo a se identificar a 

que apresentava melhores atributos técnicos e econômicos, aliados ao menor 
impacto ambiental negativo possível. A seguir, na Tabela 4-1, é apresentado o 

resumo dos dados hidrológicos do projeto.  
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Tabela 4-1: Dados básicos do empreendimento CGH Pitanga 
Tipo de Vazão Valor (m³/s) 
Vazão Média Mensal 6,38 
Mínima Média Mensal 1,11 
Máxima Média Mensal 14,82 
Vazão Máxima 37,78 
Vazão Mínima 0,10 
Vazão Turbinada 7,65 
Vazão Mínima Turbinável 0,76 
Vazão Ecológica (50% Q7,10) 0,13 
Vazão Máxima (1.000 anos) 132,0 
 

4.3. Potencial Energético do Aproveitamento 

Considerando-se as propriedades hidrológicas do rio Pitanga e das 

características energética do aproveitamento da CGH Pitanga, são apresentados 
abaixo os principais atributos do empreendimento (Tabela 4-2). 
 
Tabela 4-2: Dados básicos do empreendimento CGH Pitanga  

Dados do Projeto Valor 
Queda bruta (Hb) 49,00 m 

Cota do reservatório NA Normal 666,00 m 
Cota do reservatório NA Max Maximorum 667,92 m 
Cota do canal de fuga 617,00 

Altura da Barragem 2,78 m 

Potência Instalada 3,00 MW 

Energia Firme 1,52 MW 
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4.4. Fluxograma do Processo de Geração e sua Eficiência 

Com base nos estudos hidrológicos e energéticos, foi desenvolvido o 
seguinte fluxograma da geração de energia e sua eficiência (Figura 4-2).   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-2: Fluxograma do processo de geração da CGH Pitanga 
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4.5. Área e Volume do Reservatório e os Níveis de Operação da Geração 

A CGH Pitanga contará com uma barragem de soleira livre, apresentando 

um pequeno volume de água de 8.310 m³, não havendo acumulação de água e 

extrapolação da calha do rio. Os níveis operacionais de montante deverão oscilar 

entre a El. 666,00 m, que é o NA mínimo normal, e a El. 667,82 m correspondente à 

cheia máxima de projeto. 

4.6. Tempo de Residência da Água no Reservatório 

A CGH Pitanga terá uma barragem de soleira livre, sendo que o 

reservatório apresenta um pequeno volume de água onde não haverá acumulação 

de água e consequentemente a inexistência do tempo de residência da água. 

4.7. Vazões Necessárias para Geração de Energia e Vazão Sanitária 

Com base nos estudos hidrológicos e energéticos para a CGH Pitanga é 

necessária uma vazão máxima de 7,65 m³/s e uma vazão mínima de 0,76 m³/s. 

Ainda com base nos estudos hidrológicos e energéticos para a CGH 

Pitanga juntamente com a legislação estadual (Decreto Estadual nº 974 de 09 de 

dezembro de 1991), foi determinada uma vazão ecológica de 0,13 m³/s para esse 

aproveitamento. Este valor é seguro sob o ponto de vista ambiental, principalmente 

porque em diversas ocasiões foram verificadas vazões próximas a essa na série de 

vazões do empreendimento. 

 
4.8. Descrição da Infra-Estrutura Necessária para Implantação e Operação do 

Empreendimento 
 

 Fase de Construção 
 

As obras de construção e montagem das estruturas necessárias para a 

CGH Pitanga estão previstas para ocorrerem em um horizonte de dez meses, a qual 

deverá ocorrer no período de estiagem. 
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4.8.1.1. Sequência Construtiva 
 

Em face às peculiaridades do arranjo proposto, em que a maior parte das 

obras é realizada em seco, a fase de implantação da CGH Pitanga ocorrerá na 

sequência apresentada a seguir: 

 

1. Limpeza da área e adequações do terreno; 

2. Abertura/Adequação do acesso pela margem direita 

3. Implantação das estruturas da CGH. 

 

Inicialmente, será realizada a limpeza e a preparação da área necessária 

para implantação do canteiro de obras, da via de acesso, casa de força e circuito de 

adução. Esta etapa envolve a remoção seletiva da vegetação e das estruturas 

localizadas na área do projeto, de modo que serão retirados apenas os elementos 

estritamente necessários para o andamento da obra. As operações de limpeza serão 

executadas com utilização de equipamentos adequados, complementados com 

emprego de serviços manuais. Finalizada esta etapa, ocorrerão as intervenções 

necessárias para adequação e modelagem do terreno onde serão implantadas as 

estruturas da CGH. 

No decorrer das atividades construtivas, haverá a constante 

movimentação de máquinas e veículos de grande porte utilizados no transporte de 

materiais e equipamentos. Parte dos materiais será estocada em local específico do 

canteiro, o que reduzirá o trânsito desnecessário. 

Para a implantação do arranjo da CGH Pitanga, as obras ocorrerão em 

duas frentes de trabalho. Distantes do corpo hídrico serão desenvolvidos os serviços 

referentes à escavação das fundações e estruturas principais, concretagem da casa 

de força, montagem do conduto e início da montagem de equipamentos. 

Paralelamente, haverá o desvio temporário de um pequeno trecho do rio Pitanga 

para construir as estruturas da tomada d’água, retornando ao curso natural após a 

conclusão das atividades. 

O sítio onde será implantada a tomada d’água da CGH Pitanga possui 

uma topografia íngreme junto às margens do corpo hídrico que permite a 
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implantação de obras de extravasão e de adução das águas para a geração em 

áreas protegidas das inundações em épocas de alto índice pluviométrico. 

Ao início da fase de operação da CGH, as áreas não utilizadas durante o 

funcionamento da usina serão revegetadas, contribuindo para a qualidade ambiental 

da região e beneficiando a estética local. 

 
4.8.1.2. Canteiro de Obras 

 

A área disponível e sugerida para se instalar o canteiro de obras será 

localizada estrategicamente na margem direita do rio Pitanga, próximo à casa de 

força projetada. Está prevista a instalação de um conjunto de dois contêineres, 

banheiros em contêineres e um espaço coberto para refeições. 

Planeja-se um total de 45 (quarenta e cinco) postos de trabalho, sendo 40 

(quarenta) ligados diretamente às obras civis e 05 (cinco) na área administrativa. A 

execução das obras está programada para um período de 10 (dez) meses. Será 

priorizada a contratação da mão de obra no município de Pitanga, de modo que não 

será necessário instalar alojamento no canteiro, sendo todos os funcionários 

transportados diariamente (em horários programados) através de ônibus. 

Os colaboradores serão instruídos quanto ao uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), além de fiscalizados neste sentido. Placas de sinalização 

e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) complementarão a estrutura de 

equipamentos de segurança ocupacional. 

Conforme informações do empreendedor, o abastecimento de água para 

as atividades construtivas e para as instalações hidrosanitárias será proveniente do 

próprio rio Pitanga, sendo previamente tratada em uma ETA compacta localizada no 

canteiro. Já para consumo dos funcionários serão providenciados galões de água 

potável. 

Os resíduos sólidos resumem-se naqueles gerados no refeitório, 

escritório, sanitários (resíduos domésticos) e nas frentes de obra (resíduos de 

construção), os quais devem ser gerenciados de forma adequada, envolvendo 

segregação, armazenamento temporário e destinação final. Os efluentes sanitários 

gerados serão encaminhados para um sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio. 
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Durante as atividades construtivas está prevista a geração de ruído e 

material particulado proveniente da movimentação de terra, trânsito de veículos e 

das obras civis (edificações e montagem de equipamentos). Por se tratar de uma 

pequena área de intervenção são considerados de baixa significância. 

 

4.8.1.3. Vias de Acesso 
 

O empreendimento está nas coordenadas (24°43'34"S e 51°35'18"O), que 

dista aproximadamente 21,6 km do centro do município, em área rural, com acesso 

por estrada vicinal. 

O acesso será realizado pela margem direita e permanecerá no decorrer 

da operação do empreendimento. 

 Fase de Operação 
 

Está prevista uma equipe constituída de um supervisor de operação e um 

auxiliar. O auxiliar operacional atuará em um turno de oito horas, com descansos 

semanais e férias anuais. As vias de acesso serão mantidas em condições 

adequadas para a circulação de veículos. 

A manutenção da usina será feita por empresas especializadas, de 

acordo com a melhor técnica e prática ditada pelos fornecedores dos equipamentos 

da usina. O custo anual de operação e manutenção da CGH foi estimado em 0,5% 

do investimento total do empreendimento. 

O uso da água nesta fase será essencialmente para limpeza geral e nas 

instalações hidrosanitárias, cujo abastecimento, conforme informações do 

empreendedor, será proveniente do próprio rio Pitanga, sendo previamente tratada 

em uma ETA compacta. Já para consumo dos funcionários serão providenciados 

galões de água potável. 

Os resíduos sólidos gerados serão provenientes do escritório e das 

instalações hidrosanitárias, os quais devem ser gerenciados de forma adequada. Os 

efluentes sanitários gerados serão encaminhados para um sistema de fossa séptica, 

filtro anaeróbio e clorador. 
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4.9. Alternativas Tecnológicas 

Atualmente existem diversas tecnologias para a geração de energia 

elétrica, entretanto, as fontes mais viáveis do ponto de vista técnico e econômico, 

além das hidrelétricas, são as que utilizam combustíveis (fósseis, nucleares e 

orgânicos), em contrapartida, do ponto de vista ambiental, as fontes de energias 

renováveis são as mais indicadas (eólicas e solares).  

 

No Brasil, as fontes mais comuns de geração elétrica são: 

 
a) Usina Termoelétrica a Carvão  

O Brasil apresenta minas de carvão mineral na região Sul, entretanto, a 

utilização desse combustível não apresenta, atualmente, custos competitivos de 

operação. Além da questão econômica, essa geração energética esbarra em 

questões ambientais, relacionados principalmente a emissão de gases poluentes, 

tais como o dióxido de carbono (CO2), monóxido de cabrono (CO), além dos óxidos 

de nitrogênio (NOX) e Enxofre (SOx).  

Para minimizar a emissão desses poluentes é necessária a instalação de 

filtros e processos de tratamento desses gases, de forma a diminuir o potencial 

poluente da usina.   

 
b) Usina Nuclear  

 

As usinas nucleares apresentam-se como alternativa para a geração de 

energia elétrica para diversos países e também como alternativa tecnológica para a 

produção de energia sem contribuir para o efeito estufa.  

Essa fonte de energia requer uma tecnologia ainda não dominada pelo 

setor privado brasileiro, além de apresentar uma baixa aceitação pública, 

principalmente relacionada à sua segurança e disposição final do material residual 

radioativo de sua operação. Os problemas relativos à obtenção do material nuclear, 

seu manuseio e destino correto dos resíduos a torna bastante onerosa na questão 

econômica.   
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c) Usina Termoelétrica a Gás Natural  
 

As usinas a gás natural apareceram no cenário brasileiro como uma fonte 

de energia alternativa ao carvão mineral, complementando a geração hidráulica. 

Porém no inicio do século XXI, devido aos valores da matéria prima e eventos na 

geopolítica, desestimularam esse tipo de energia no Brasil.  

 
d) Fontes Renováveis de Energia  

 

Além da hidrelétrica, é considerada como fonte de renováveis de energia 

a geração elétrica com base na biomassa, na energia eólica e solar. Essas fontes 

ainda carecem de muito desenvolvimento principalmente na produção em larga 

escala, de modo a não torná-las ainda competitiva com as demais fontes 

energéticas conhecidas.  

Entretanto, instalação de CGH têm se mostrado uma alternativa viável 

economicamente e ambientalmente, por acarretar em impactos reduzidos ao meio 

ambiente e demandar custos relativamente reduzidos para instalação quando 
comparada a outras alternativas de geração de energia elétrica, na Tabela 4-3 é 

realizado um comparativo entre as duas fontes geradoras de energia mais usuais no 

Brasil.   

A disponibilidade de energia elétrica é um dos grandes impulsionadores 

do desenvolvimento econômico de toda sociedade, participando cada vez mais de 

todos os aspectos da cadeia produtiva nacional. O bem-estar econômico e social da 

população depende cada vez mais de um suprimento confiável e de qualidade da 

energia elétrica. O interesse da sociedade é a garantia de que essas necessidades 

de uso final da energia sejam atendidas, com custos adequados e com menores 

impactos ambientais. 

Atualmente, as usinas hidrelétricas são a principal fonte geradora de 

energia elétrica no Brasil. A crescente participação de fontes alternativas na matriz 

energética nacional é promovida pelas políticas de estímulo à geração 

descentralizada de energia elétrica. A participação do capital privado nacional e 
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estrangeiro é fundamental para expandir a geração, transmissão e a distribuição de 

energia elétrica no país, pelo fato de que faltam recursos financeiros ao setor público 

para atender o crescimento do mercado. 

 

Apesar da energia elétrica produzida por fontes alternativas se constituir 

numa das principais e essenciais necessidades ao desenvolvimento de uma nação, 

se faz necessário que sua geração, transmissão e distribuição sejam de tal forma 

que os benefícios sejam maiores que os prejuízos. 

No caso da Central Geradora Hidrelétrica – CGH – o arranjo geral se 

caracteriza por apresentar estruturas compactas com baixo nível de intervenção 

local e custo de implantação, usufruindo das peculiaridades do manancial hídrico e 

das condições geológico-geotécnicas do trecho onde é implantado o aproveitamento 

hidrelétrico, além de não acarretar em desapropriações e áreas inundadas. 

Para aproveitamentos hidrelétricos de até 5 MW é necessária apenas 

uma comunicação à ANEEL com finalidade de registro estatístico, não sendo objeto 

de autorização ou concessão, porém deve ser devidamente outorgado para o direito 

de uso do recurso hídrico junto ao órgão gestor dos recursos hídricos competente. 
 
Tabela 4-3: Comparativo entre geração de energia via CGH e Termelétrica 

Características de Geração Termelétrica CGH Pitanga Comparativo 

Potência Nominal 1.000 kW 3.000 kW ------- 

Fonte Energética Óleo Diesel 
 

Potencial 
Hidráulico 

 
Não renovável x renovável 

Consumo 
Comb./MWh 130 kg/MWh 0 kg/MWh 

 
Consumo de produto 

industrializado de matéria 
prima não renovável x 
ausência de consumo 

Tempo de Implantação 50 dias 300 dias 
 

Implantação rápida x 
mplantação mais lenta 

Vida Útil 87.600 horas 262.800 horas  
3 vezes de diferença 

Área Diretamente Afetada 2.520 ha 3,6818 ha  
664 vezes de diferença 

Produção de CO2 (10 anos) 26.925.373 ton. 0 ton 

 
Além do CO2, a geração 

termelétrica gera NOx 
(9,88 kg/MWh), SOx (1,64 

kg/MWh), MP (353,75 
g/MWh). A produção de 
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CO2 de hidrelétricas é 
desprezível. Não há 

emissão de outros gases 

 
Usos Múltiplos 

 
Incompatíveis 

 
Sem formação de 

reservatório 

 
Menor impacto ambiental 
por utilizar a calha natural 

do rio 

APP 0,00 0,9106 ha 

 
Ganhos ambientais 

decorrentes da 
manutenção da APP 

Fonte: HydroFall Consultoria (2011) 
 

 

4.10. Descrição da Tecnologia Empregada para Geração de Energia, 
Construção da Barragem e Estruturas Anexas 

 

 Arranjo Geral 
 

O arranjo geral do aproveitamento tem a concepção clássica de um 

aproveitamento hidrelétrico de pequeno porte, implantado num trecho onde se tem a 

ocorrência de corredeiras e quedas naturais no curso d’ água. A CGH Pitanga se 

caracteriza por apresentar um arranjo compacto, usufruindo das peculiaridades do 

sítio e das condições geológico-geotécnicas do trecho. 

A adução da água inicia-se na tomada d’água, cota 666,05, que neste 

projeto será realizado através de um conduto com seção circular localizado na 

margem direita do rio Pitanga, seguindo pela cota de interesse até a chaminé de 

equilíbrio e, posteriormente, até a casa de força, também instalada na margem 

direita do corpo hídrico. O conduto de aço terá extensão total de 905m. 

Será necessária a regularização do nível do rio Pitanga na seção da 

tomada d’água para atender as necessidades do projeto, a qual não provocará 

acúmulo/reserva de água e inundações. 

 Tomada D’água, Conduto Forçado e Chaminé de Equilíbrio. 
 

O dimensionamento hidráulico da tomada d’água foi realizado a partir da 

vazão de engolimento máxima total de 7,65 m3/s pelo vão, admitindo-se velocidades 

compatíveis em cada um de seus trechos.  
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O conduto forçado é constituído por um primeiro trecho em tubo em aço 

com diâmetro interno de 2,10 m e extensão total de 825 m. O conduto será apoiado 

no terreno e ancorado a distâncias apropriadas de acordo às recomendações do 

fabricante, acompanhando a topografia de modo a reduzir escavações e aterros 

para sua instalação. O início do conduto encontra-se junto à transição na tomada 

d’água, com a cota da geratriz superior na e o final junto à interseção com o conduto 

da chaminé de equilíbrio. 

 

Em um segundo trecho entre a intersecção com o conduto da chaminé de 

equilíbrio e a bifurcação, o conduto possui diâmetro interno de 2,10 m e extensão de 

80 m. A área interna mínima para a chaminé resulta em 19,63m². Por motivos 

construtivos e para efeito de segurança o diâmetro interno foi adotado em 5,0m. 

 Casa de Força e Canal de Fuga 
 

A casa de força deverá abrigar um conjunto de turbina-gerador, 

constituído de turbina do tipo Francis, com potência nominal total de 3,00 MW. A 

casa de força será coberta, construída com concreto armado e alvenaria, implantada 

na margem direita e fundada diretamente em rocha, após as escavações 

necessárias no terreno local. A casa de força terá 18 X 7 m, cujo espaço abrigará o 

conjunto turbina-gerador, painéis elétricos e demais equipamentos associados ao 

funcionamento da CGH Pitanga, bem como os espaços necessários à operação e 

manutenção. 

O canal de fuga se localizará na cota 617,00 m, sendo os muros laterais 

junto à casa de força construídos de estruturas de concreto. 

4.11. Possibilidade de Expansão da Geração ou Repotenciação 

Atualmente a possibilidade de expansão da geração ou de repotenciação 

não é objetivo do empreendedor. De acordo com os estudos energéticos, as 

características hidrológicas do rio Pitanga no trecho em questão não são favoráveis 

à instalação de potência superior a 3 MW. 
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4.12. Descrição das Fases do Empreendimento 
 

 Fase de Planejamento 
 

Nessa fase é onde acontecem os levantamentos topográficos, estudos 

hidroenergéticos, elaboração dos projetos básicos e executivos, elaboração de 

orçamentos, parecer de acesso para linha de transmissão, estudos ambientais e 

negociação fundiária. 

 Fase de Implantação 
 

A fase de implantação se inicia com a mobilização da empreiteira, 

construção do canteiro de obras, melhorias e complemento dos acessos, limpeza e 

supressão da vegetação, execução das obras civis, montagem eletromecânica, 

comissionamento e desmobilização. 

Durante a fase de implantação terá uma equipe de meio ambiente a fim de 

realizar a correta gestão ambiental das atividades. 

 Fase de Operação 
 

As atividades referentes a essa fase tem inicio com a geração de energia 

e com a operação e manutençao dos equipamentos e estruturas da CGH.  

Durante a fase de operação deverão acontecer os monitoramentos 

ambientais com intuito à renovação da Licença de Operação (LO). O monitoramento 

ambiental é fundamental para resguardar o empreendedor, que normalmente é 

considerado o único responsável por prejuízos ambientais posteriores à implantação 

do empreendimento. O monitoramento deve começar no início da obra e continuar 

durante a operação da usina, garantindo que seja possível a adoção permanente de 

medidas preventivas e mitigadoras a impactos negativos associados ao 

empreendimento.  Na fase de operação terá uma equipe de operação e manutenção 

(O&M), a qual trabalha executa suas atividades através de check list, visando a 

correta gestão da operação da CGH. 
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4.13. Forma de Captação e Disposição Final das Águas Pluviais Oriundas das 
Edificações e Áreas Impermeabilizadas 

A captação das águas pluviais na casa de força será realizada através de 

calhas instaladas no telhado da casa de força. 

Nos acessos internos e cortes para instalação dos condutos, serão 

implantadas drenagem de crista, canaletas e escadas de dissipação conforme 

necessidade. 

A água captada nos sistestemas de drenagem será destinada para o solo 

permeável ou diretamente para o rio. 

4.14. Efluentes Oriundos da Construção e Operação do Empreendimento 

O processo de Controle e Gerenciamento de Efluentes Líquidos é o 

instrumento pelo qual o empreendedor administra todas as fontes de efluentes 

líquidos geradas, assegurando o atendimento da legislação aplicável, bem como, a 

prevenção dos impactos ambientais significativos associados. 

O tratamento do esgoto sanitário, será realizado pelo sistema de fossa 

compacta com posterior lançamento no rio Pitanga durante a fase de instalação e 

operação do empreendimento. 

O tratamento do esgoto sanitário se dará por um sistema composto por 

caixa gradeada, fossa compacta e caixa de saída. 

Devido ao pequeno porte do empreendimento, o mesmo não contará com 

muitos veículos e equipamentos, sendo todas as revisões fora do canteiro de obras 

durante sua implantação. Caso ocorra a geração de águas residuárias oriundas da 

lavagem de equipamentos e pátios de abastecimento, as mesmas serão tratadas 

através da implantação de separador água/óleo com posterior armazenamento do 

óleo residual para destinação final. 

Durante a operação da CGH Pitanga, a casa de força contará com caixas 

separadoras de água/óleo a fim de evitar que as águas residuárias do processo de 

geração de energia não contamine o Rio Pitanga. 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

53 

 

4.15. Layout Completo do Empreendimento 

O arranjo geral do empreendimento pode ser verificado no Desenho 035-

DB-G11-001 anexo deste relatório. 

4.16. Localização da Subestação do Empreendimento, Nível de Tensão De 
Acesso e Nível de Tensão de Geração 

 

A CGH Pitanga apresenta sua subestação, nessa caso também chamada 

de casa de medição próxima à casa de força, diminuindo assim a distância e 

consequentemente perdas entre a geração e a distribuição de energia. Para esse 

empreendimento a tensão de geração será de 690V e tensão de acesso de 34,5kV. 

A elevação da tensão de geração para a tensão de acesso será realizada pelo 

transformador existente na casa de medição do empreendimento. 

O traçado da linha de transmissão, sempre que possível, utilizará as 

áreas de servidão das estradas rurais, tentando dessa forma minimizar os impactos 

com corte de vegetação.  

4.17. Localização das Subestações Mais Próximas, Nível de Tensão de 
Acesso e Rede para Acesso. 

A Subestação mais próxima é a SE Pitanga, da concessionária COPEL, localizada 

na cidade de Pitanga/PR, a 20 km da CGH Pitanga, com tensão em 34,5 kV. 

4.18. Cronograma Simplificado de Implantação do Empreendimento 

Segue abaixo cronograma simplificado que contempla todas as atividades do 

empreendimento. 
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 Figura 4-3: Cronograma Físico da CGH Pitanga – Parte 1/2.
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  Figura 4-4: Cronograma Físico da CGH Pitanga – Parte 2/2.
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4.19. Área De Preservação Permanente em Projeção Horizontal no Entorno de 
Reservatórios Artificiais 

A implantação da CGH Pitanga não acarretará em formação de reservatório 

artificial para geração. 
 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
 

A delimitação da área de influência para um estudo ambiental é um 

assunto de relativa complexidade, conforme a natureza do empreendimento e os 

fatores ambientais que ele afeta, cuja definição e dimensionamento requerem 

conhecimento da atividade, escala e magnitude de seus impactos potenciais. 

Partindo desse princípio, as delimitações das áreas de influência foram 

consideradas em função das particularidades do empreendimento, procurando 

atender as orientações constantes na Resolução CONAMA 001/1986. 

Para este estudo, as áreas de influência foram classificadas em Área de 

Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), admitindo-se para tanto 

critérios físicos, bióticos e socioeconômicos. 

5.1. Área Diretamente Afetada (ADA) 

A ADA é considerada aquela em que a abrangência dos impactos ocorre 

diretamente sobre os recursos naturais e antrópicos locais. Normalmente, 

compreende a região de intervenção direta da implantação do empreendimento.  

Por isso para esse estudo foi considerada como ADA a própria área de 

implantação do empreendimento CGH Pitanga, que corresponde à 3,6818 ha. A 

área diretamente afetada pode ser melhor compreendida no desenho anexo 035-

DB-U11-001_R00.  

5.2. Área de Influência Direta (AID) 

Assume-se como AID a porção territorial na qual os impactos são 

decorrências diretas das atividades de implantação e operação do empreendimento, 
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podendo também ocorrer impactos indiretos resultantes do desenvolvimento 

daqueles considerados diretos. 

Sob o ponto de vista físico e biótico, para a delimitação da Área de 

Influência Direta (AID) contemplada neste estudo foi utilizado um “buffer - offset” de 

250 m a partir da margem do rio Pitanga, tanto do lado direito, onde se pretende 

instalar o empreendimento, quanto do lado esquerdo, margem oposta ao projeto. 

Também foi assegurada uma distância de 250 m acima da tomada d’água, e mesma 

distância abaixo da casa de força. Assim, a AID corresponde a uma área de 152,80 
ha (Figura 5-1: Mapa das áreas de influência dos meios físico e biótico). 

Esta área definida engloba as áreas a serem efetivamente utilizadas pelo 

empreendimento, tais como aquelas destinadas à implantação das estruturas 

operacionais (tomada d’água, circuito de adução, casa de força, etc.) e de apoio 

(canteiro de obras, via de acesso, bota-fora, etc.). 

No que se refere ao meio socioeconômico, a Área de Influência Direta 

(AID) compreende as propriedades rurais que sofrerão intervenção direta com a 

implantação e operação da CGH, bem como o entorno imediato, uma vez que 

podem também ser alvo de interferências pela proximidade com o empreendimento 

(Figura 5-2: Mapa das áreas de influência do meio socioeconômico). 

5.3. Área de Influência Indireta (AII) 

A AII é por definição mais abrangente que a AID, de modo a ter uma visão 

da área que pode ser atingida indiretamente pelos impactos ambientais do 

empreendimento. É, portanto de mais difícil delineamento geográfico. 

Partindo desse princípio, para os meios físico e biótico, a AII do presente 

estudo compreende a unidade territorial delimitada onde foi utilizado um “buffer - 

offset” de 250 m a partir da AID, paralelo a margem do rio Pitanga tanto do lado 

esquerdo quanto do lado direito e acrescida de 200 m a partir da AID acima da 

tomada d’água e mesma distância a partir da AID abaixo da casa de força, gerando 

uma área total de 125,95 hectares (Figura 5-1: Mapa das áreas de influência dos 

meios físico e biótico). 
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Para o meio socioeconômico, considerando a existência de uma unidade 

básica para os levantamentos dos dados secundários pertinentes, definiu-se como 

limite da AII da CGH Pitanga, o município de Pitanga – PR. Esta delimitação se 

justifica, uma vez que pelo pequeno porte do empreendimento, as interferências 

sociais e econômicas recairão com maior significância sobre a população desses 

distritos, com pouca repercussão e significado no restante do município (Figura 5-2: 
Mapa das áreas de influência do meio socioeconômico). 
 
 

 
Figura 5-1: Mapa das áreas de influência dos meios físico e biótico. 
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 Figura 5-2: Mapa das áreas de influência do meio socioeconômico. 
 
 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA  
 

6.1. MEIO FÍSICO 

 Caracterização do Clima Regional 

 
6.1.1.1. Metodologia 

 

A caracterização climática da AII fundamentou-se nos parâmetros 

meteorológicos das Normais Climatológicas de Campo Mourão (INMET, 1965/2016) 
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e das estações pluviométricas de Ivai e Irati (Tabela 6-1). A variação sequencial de 

anomalias pluviométricas foi obtida através da relação entre o total pluviométrico 

anual em relação à média da série histórica, utilizando-se dos critérios adotados por 

ALDAZ (1971)2. O cálculo do balanço hídrico levou em consideração modelo 

proposto por THORNTHWAITE & MATHER (1955), adaptado por CAMARGO 

(1971), utilizando-se de software da ESALQ (ROLIM, SENTELHAS & BARBIERI, 

1998). As informações meteorológicas foram tratadas estatisticamente e 

representadas sob forma de tabelas e gráficos. 
 
Tabela 6-1: Estações pluviométricas e climatológicas. 

Código Estação Localização Altitude Período 
Lat. S Long.W 

83783 Campo Mourão 24°03´00´´ 52°21´36´´ 616,4 1961/2016 
83811 Ivai 25°00´00´´ 50°51´00´´ 808,0 1961/2016 
83836 Irati 25°27´36´´ 50° 37´48´´ 836,9 1961/2016 

 

A classificação climática da área foi feita com base em metodologia 

desenvolvida por KÖPPEN (1948), sintetizada por SETZER (1966) e por 

THORNTHWAITE (1948), com revisão do Centro Internacional de Investigação de 

Culturas para os Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT, 1980). 

A caracterização climática da AID fundamentou-se nos dados da estação 

de Campo Mourão, considerando a consistência dos dados e proximidade da área. 

 
6.1.1.2. Caracterização Regional (AII) 
 

A dinâmica atmosférica regional se caracteriza pela conjugação dos 

fluxos intertropicais e extratropicais. Os fluxos intertropicais são comandados pelas 

massas Tropical atlântica (mTa) do hemisfério sul, Equatorial continental (MEC) ou 

alta da Bolívia, posicionada na região noroeste da Amazônia e massa Tropical 

continental (mTc). O fluxo extratropical está representado exclusivamente pela 

massa Polar atlântica (mPa). 

                                                
2 Ano normal (N) quando a precipitação anual encontra-se entre 15% a mais ou a menos em relação 
à média da série histórica. Ano normal tendendo a seco (NS) e ano tendendo a chuvoso (NC) quando 
a precipitação anual encontra-se, respectivamente, entre 15% e 30% a menos ou a mais em relação 
à média da série. Ano seco (S) e ano chuvoso (C), quando a precipitação encontra-se, 
respectivamente, abaixo de 30% ou acima de 30% em relação à média da série.  
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No período mais quente predomina sistema de baixa pressão e nos 

demais meses do ano uma alternância entre sistemas de alta e de baixa pressão, 

prevalecendo o de alta. Mesmo com o domínio do sistema de baixa pressão nos 

meses mais quentes, a mPa, que se configura como um centro de alta pressão, 

avança pelo sul do Brasil e dirige-se em direção à região sudeste. 

Nos meses de verão, a mPa posiciona-se sobre o Atlântico sul, entre 20° 

e 40° de latitude sul e a mTa se mantêm ativa sobre o Atlântico, na latitude do 

Nordeste Brasileiro (entre 10° e 15° de latitude sul). Em uma estreita faixa entre 

esses dois sistemas de alta pressão origina-se a Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS), que se caracteriza como um sistema de baixa pressão (depressão 

térmica do Chaco), representado pela massa Tropical continental (mTc). Esse canal 

é ocupado pela umidade proveniente do interior da Amazônia (mEc), respondendo 

pela sequência de dias chuvosos. 

No inverno, ao contrário, ao se deslocar para menores latitudes, 

acompanhando a trajetória solar, a massa Tropical atlântica (mTa) avança sobre o 

continente brasileiro, gerando estado de estabilidade atmosférica. Nesse período, a 

mPa assume destaque na seção meridional do Brasil, respondendo por chuvas 

frontais e redução drástica da temperatura. A sua progressão em direção às 

menores latitudes é barrada pelo sistema de alta pressão representado pela mTa. 

Na área de estudo, os elevados índices pluviométricos são explicados 

principalmente pelas ZCAS.  

No inverno, as influências termais e pluviométricas associadas ao fluxo 

extratropical são incipientes, considerando a tendência de “tropicalização” da massa 

polar (mPa), à medida que se desloca para as menores latitudes. 

Com base nas Normais Climatológicas da estação Campo Mourão 

(INMET, 1961/2016), a temperatura média anual na região é 20,4ºC, com valores 

acima de 23,5ºC nos meses de janeiro e fevereiro e em torno dos 17,5ºC nos meses 
de junho a agosto (Tabela 6-2). A média das máximas anual é de 27,4ºC, com 

temperatura acima de 30ºC no mês de fevereiro. A média das mínimas é de 14,9ºC, 

com temperaturas abaixo de 12ºC nos meses de julho a agosto. A temperatura 

máxima extrema registrada na série foi de 39,2ºC em 17/11/1985 e a mínima 

extrema de -7,1ºC, em 18/07/1975.  
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Tabela 6-2: Normais Climatológicas na estação Campo Mourão (1961/2016). 

Mês 
Pressão 

Atmosférica 
(hPa) 

Temperatura (ºC) Precipitação 
Evaporação 
total (mm) 

Umidade 
relativa 

(%) 
Insolação 
total (h) 

Nebulosidade 
(0-10) Média Máxima Mínima Máxima 

absoluta 
Mínima 

Absoluta 
Total 
(mm) Dias 

Janeiro 943,3 23,7 29,9 18,7 35,9 10,2 187,7 13,0 116,5 76,0 211,6 5,8 
Fevereiro 944,3 23,7 30,1 18,7 36,1 9,4 171,4 11,0 104,1 73,0 187,0 6,2 
Março 945,1 23,0 29,7 17,6 37,0 4,9 132,0 9,0 104,5 70,0 207,3 5,1 
Abril 946,5 20,7 27,8 15,2 34,2 2,0 130,4 7,0 82,0 77,1 207,6 4,3 
Maio 948,4 17,7 24,6 12,4 31,5 -0,2 134,8 7,0 64,1 73,0 180,6 4,4 
Junho 949,0 16,0 22,7 10,7 30,1 -2,0 124,4 7,0 62,1 77,2 174,8 4,5 
Julho 949,6 16,1 23,4 10,3 30,4 -7,1 76,1 5,0 58,7 76,0 207,9 3,9 
Agosto 948,4 17,5 24,9 11,5 34,5 -4,6 74,4 6,0 58,5 70,0 193,6 3,9 
Setembro 947,1 19,0 28,8 13,4 38,1 -1,0 146,8 8,0 78,7 69,0 166,1 4,8 
Outubro 945,2 21,4 28,2 15,5 37,7 -4,1 151,9 9,0 97,3 72,0 204,0 5,1 
Novembro 943,6 22,7 29,3 16,8 39,2 5,3 130,8 8,0 103,2 68,0 219,4 5,2 
Dezembro 943,0 23,3 29,3 18,2 38,1 8,5 203,9 12,0 118,7 73,0 208,9 5,6 
Ano 946,0 20,4 27,4 14,9 39,2 -7,1 1664,6 102,0 1048,4 72,8 2368,8 4,9 
Fonte: INMET (2017). 
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A umidade relativa do ar apresenta estreita relação com o ritmo da 

dinâmica atmosférica regional: maior umidade quando da ação do sistema de 

convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e menor no período de estiagem, decorrente 

da subsidência anticiclonal. A média anual da umidade relativa do ar em Campo 

Mourão (INMET, 1961/2016) é de 72,8%, encontrando-se acima de 77% nos meses 

de Abril e Junho, e abaixo de 68,5% no mês de Novembro. 

A evaporação total anual é de 1048,4 mm, com índices acima de 115 mm 

nos mêses de Dezembro e Janeiro. 

Com base nas séries pluviométricas das estações Campo Mourão, Ivaí e 

Irati (Tabela 6-3) a média anual é de 1.588,9 mm, marcada por dois períodos 

distintos: 
 
Tabela 6-3: Pluviometria mensal na área de estudo. 

Mês Campo Mourão Ivaí Irati Média 
Janeiro 187,7 192,2 179,4 186,4 

Fevereiro 171,4 133,8 136,8 147,3 
Março 132,0 119,3 129,4 126,9 
Abril 130,4 117,1 123,6 123,7 
Maio 134,8 108,8 129,2 124,9 

Junho 124,4 110,5 119,2 118,0 
Julho 76,1 102,0 114,2 97,4 

Agosto 74,4 73,3 90,1 79,2 
Setembro 146,8 133,9 135,5 138,7 
Outubro 151,9 167,8 140,9 153,5 

Novembro 130,8 123,3 126,7 126,9 
Dezembro 203,9 145,9 148,3 166,0 

Ano 1664,6 1527,9 1573,3 1588,9 
Fonte: INMET (Campo Mourão, 1961/2016; Ivaí, 1961/2016; Iratí, 1961/2016). Nota: em azul período 
úmido; em vermelho, período seco. 
 
 
a)  Período chuvoso de 6 meses, de outubro a março, com precipitações acima 

de 125 mm mensais, correspondendo a 57,0% do total pluviométrico anual. Entre os 

meses de dezembro e Janeiro, a precipitação média mensal supera os 165 mm, 

período considerado muito úmido, representando 22,1% do total pluviométrico anual. 

Tais ocorrências encontram-se relacionadas às instabilidades de noroeste atribuídas 

à Zona de Convergência do Atlântico Sul. 
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b)  Período seco, com base no conceito de Gaussen3 (BAGNOULS & GAUSSEN, 

1957), representado por 3 meses, de junho a agosto, com precipitação equivalente a 

18,5% do total anual. Corresponde ao período dominado pelo centro anticiclonal do 

Atlântico Sul, responsável pela estabilidade atmosférica que domina grande parte do 

território. Além da forte insolação. 

 

Os meses de abril, maio e setembro se caracterizam como meses de 

transição. 

A espacialização pluviométrica anual evidencia ausência de correlação 

orográfica: Iratí, localizada a mais de 830 metros de altitude, apresenta pluviometria 

média anual inferior a 1.600 mm, enquanto Campo Mourão, posicionadas em menor 

altitude, em torno dos 600 metros, apresentam valores próximos aos 1.650 mm. 

Com base nos parâmetros definidos por ALDAZ (1971), a análise da 

variação sequencial pluviométrica apresentou as seguintes anomalias (Tabela 6-4): 

(a) anos secos (S) ou normais tendendo a secos (NS): 1962, 1963, 1964, 1966, 

1967, 1968, 1969, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1988, 1991, 1992, 1999, 

2001, 2005 e 2006; (b) anos chuvosos (C) ou normais tendendo a chuvosos (NC): 

1965, 1971, 1972, 1973, 1976, 1983, 1984, 1989, 1990, 1993, 1998, 2000, 2003, 

2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016. 
 
Tabela 6-4: Variação sequencial pluviométrica. 
Ano Ivaí Campo Mourão Irati Média Relação* Classificação** 
1961 1457,7 1468,9  1463,3 0,966 N 
1962 1126,8 483,1  804,9 0,531 S 
1963 1331,3 509,3  920,3 0,607 S 
1964 1028,4 1326,2  1177,3 0,777 NS 
1965 1263,1 2263,4  1763,2 1,163 NC 
1966 1021,7 952,7 544,1 839,5 0,554 S 
1967 1126,1 933,3 1328,6 1129,3 0,745 NS 
1968  422,3 1091,4 756,8 0,499 S 
1969  970,1 1580,1 1275,1 0,841 NS 
1970  1539,5 1662,3 1600,9 1,056 N 
1971  2155,5 1723,8 1939,6 1,280 C 
1972  2026,9 1903,2 1965,0 1,297 C 

                                                
3 Período seco é quando a precipitação mensal não ultrapassa ao dobro da temperatura média do 
mesmo mês. No presente caso utilizou-se como referência os índices pluviométricos mensais abaixo 
de 45 mm. 
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Ano Ivaí Campo Mourão Irati Média Relação* Classificação** 
1973  1694,0 1840,5 1767,2 1,166 NC 
1974  1821,9 1357,2 1589,5 1,049 N 
1975  1579,5 1487,3 1533,4 1,012 N 
1976  1686,3 1931,0 1808,6 1,193 NC 
1977 1247,3 1706,7 1180,8 1378,2 0,909 N 
1978 1262,7 1126,1 1282,2 1223,6 0,807 NS 
1979 851,9 1496,9 991,4 1113,4 0,735 S 
1980 740,2 1712,1 1299,1 1250,4 0,825 NS 
1981 811,2 1387,5 708,5 969,0 0,639 S 
1982 1321,2 1279,0 1473,1 1357,7 0,896 NS 
1983 2473,4 2526,2 2442,1 2480,5 1,637 C 
1984 1625,1 1677,9 1708,8 1670,6 1,102 NC 
1985 966,8 956,2 916,3 946,4 0,624 S 
1986 1513,7 1693,9 1552,5 1586,7 1,047 N 
1987 1650,6 1632,4 1552,5 1611,8 1,064 N 
1988 1250,4 1200,7 1141,5 1197,5 0,790 NS 
1989 1849,2 1718,5 1651,7 1739,8 1,148 NC 
1990 1820,6 1970,9 2116,3 1969,2 1,299 C 
1991 846,2 1196,8 946,0 996,3 0,657 S 
1992 1078,6 1812,8 1162,1 1351,1 0,891 NS 
1993  1703,9  1703,9 1,124 NC 
1994  1716,9 1390,5 1553,7 1,025 N 
1995  1507,0 1590,1 1548,5 1,022 N 
1996 1723,6 1720,1 1973,3 1805,6 1,191 N 
1997 1490,7 1874,2 1832,2 1732,3 1,143 N 
1998 1970,3 2097,4 2418,7 2162,1 1,427 C 
1999 1196,3 1381,1 1364,1 1313,8 0,867 NS 
2000  1827,3 1689,6 1758,4 1,160 NC 
2001 530,8 354,0 416,4 433,7 0,286 S 
2002 1530,3 1501,2 1643,0 1558,1 1,028 N 
2003 1701,5 1749,4 1502,5 1651,1 1,089 NC 
2004 1639,7 1730,8 1314,4 1561,6 1,030 N 
2005 1580,6 1448,4 507,7 1178,9 0,778 NS 
2006 1418,6 1378,9 1104,3 1300,6 0,858 NS 
2007 1648,8 1495,6 1451,6 1532,0 1,011 N 
2008 1503,1 1428,8 1622,2 1518,0 1,002 N 

2009 2087,6 1993,3 1823,9 
 1968,2 1,299 C 

2010 1600,6 1711,6 1824,4 1712,2 1,130 NC 
2011 1774,3 1674,4 1831,0 1759,9 1,161 NC 
2012 1536,4 1419,7 1642,1 1532,7 1,011 N 
2013 2041,1 2111,2 1917,7 2023,3 1,335 C 
2014 1871,9 2163,0 1808,1 1947,6 1,285 C 
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Ano Ivaí Campo Mourão Irati Média Relação* Classificação** 
2015 2274,9 2803,4 2234,5 2437,6 1,609 C 
2016 1644,6 1925,6 1490,6 1686,9 1,113 NC 
Média 1451,8 1593,5 1499,3 1514,8 1,000  
Fonte: INMET (Irati, 1961/2016; Ivaí, 1961/2016; Campo Morão, 1961/2016). Nota: em verde, ano 
chuvoso (C) ou normal tendendo a chuvoso (NC); em amarelo, ano seco (S) ou normal tendendo a 
seco (NS); (*) relação precipitação média anual em relação à média da série histórica; (**) 
classificação segundo ALDAZ (1971). 

 

 

Para KOUSKY & CAVALCANTI (1984), alguns casos de desvios de 

precipitação no Brasil estão ligados ao fenômeno chamado El Niño Oscilação Sul - 

ENOS o qual provoca sensíveis anomalias no escoamento atmosférico em escala 

global. 

O fenômeno El Niño – Oscilação Sul tem a sua origem situada no Oceano 

Pacífico tropical. Dois fatores respondem pelo fenômeno, sendo um de natureza 

oceânica e outro de natureza atmosférica. O primeiro está associado com as 

variações na temperatura da superfície do mar (TSM) com caráter mais intenso e 

abrangente. Este componente é, atualmente, monitorado principalmente através da 

temperatura da superfície do mar (TSM) ao longo da região equatorial do Oceano 

Pacífico. O segundo está relacionado ao fenômeno Oscilação Sul, caracterizado por 

uma oscilação da pressão ao nível do mar entre as regiões da Indonésia e o Oceano 

Pacífico Leste (WALKER & BLISS, 1932 apud CASARIN & KOUSKY, 1986; 

TRENBERTH, 1976). 
A média do número de dias de chuva na região é de 115,6 (Tabela 6-5), 

com intensidade média de 9,6 mm por ocorrência pluviométrica, considerada 

moderada. Ivaí apresenta a maior intensidade, 10,4 mm por ocorrência pluviométrica 

e Campo Mourão a menor, 8,7 mm por ocorrência pluviométrica. 

 
Tabela 6-5: Número de dias de chuva na área de estudo. 

Mês Campo Mourão Irati Ivaí Média 
Janeiro 13,2 14,4 14,6 14,0 

Fevereiro 11,3 11,8 13,7 12,2 
Março 9,1 11,6 11,3 10,6 
Abril 7,4 8,2 8,1 7,9 
Maio 7,7 7,7 8,2 7,8 

Junho 7,2 7,4 8,3 7,6 
Julho 5,1 7,9 7,4 6,8 
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Agosto 6,8 6,3 7,3 6,8 
Setembro 8,0 9,5 9,6 9,0 
Outubro 9,1 9,0 12,5 10,2 

Novembro 8,0 10,7 11,1 9,9 
Dezembro 12,4 12,1 12,9 12,4 

Ano 105,3 116,6 125,0 115,6 
Fonte: INMET (Campo Morão, 1961/2016; Irati, 1961/2016; Ivaí, 1961/2016). 
 
 

A pressão atmosférica média anual em Campo Mourão (Normais 

Climatológicas, 1961/2016) é de 946,0 hPa, com pequena variação ao longo do 

período (Tabela 6-2): acima de 949 hPa nos meses de junho e julho (ação do Centro 

Anticiclonal do Atlântico Sul) e abaixo de 943,7 hPa nos meses de novembro a 

janeiro (ação da Depressão Térmica do Chaco). 

A velocidade média anual dos ventos em Campo Mourão (INMET, 

1961/2016) é de 2,3 m/s, com valores acima de 2,5 m/s nos meses de agosto a 

novembro. A velocidade máxima ultrapassou a 14 m/s, como nos meses de Julho e 
Setembro de 1984 (Tabela 6-6). A velocidade média anual de 2,3 m/s, com 

destaque para novembro com 2,8 m/s. 
 

Tabela 6-6: Velocidade média e máxima dos ventos em Campo Mourão. 

Mês 
Velocidade dos Ventos (m/s) 

Média Máxima 
Janeiro 1,4 10,1 

Fevereiro 2,3 9,1 
Março 2,4 11,7 
Abril 2,3 8,5 
Maio 2,1 12,6 

Junho 2,2 14,2 
Julho 2,4 15,0 

Agosto 2,6 11,6 
Setembro 2,6 15,0 
Outubro 2,7 12,9 

Novembro 2,8 11,4 
Dezembro 2,5 10,2 

Ano 2,3 5,7 
Fonte: INMET, 1961/2016. 
 

O cálculo do balanço hídrico para as estações de referência foi realizado 
a partir do armazenamento hídrico de 100 mm (domínio de argissolos), utilizando-se 
das médias térmicas mensais de Campo Mourão (Tabela 6-7 a Tabela 6-9): 
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Tabela 6-7: Balanço Hídrico de Campo Mourão. 

Mês Tempera
tura 

Precipita
ção 

Evapotranspiraç
ão Potencial 

Evapotranspiração 
Real 

Deficiência 
Hídrica 

Excedente 
Hídrico 

Janeiro 23,7 187,7 102,9 102,9 0,0 0,0 
Fevereiro 23,7 171,4 94,5 94,4 0,1 77,0 

Março 23,0 132,0 86,7 86,7 0,0 0,0 
Abril 20,7 130,4 71,7 69,2 2,5 61,2 
Maio 17,7 134,8 50,5 49,9 0,6 84,9 

Junho 16,0 124,4 48,2 48,2 0,0 0,0 
Julho 16,1 76,1 61,4 59,4 2,0 16,7 

Agosto 17,5 74,4 65,5 59,8 5,7 14,6 
Setembro 19,0 146,8 83,9 78,8 5,1 68,0 
Outubro 21,4 151,9 92,7 92,2 0,5 59,7 

Novembro 22,7 130,8 96,2 92,1 4,1 38,7 
Dezembro 23,3 203,9 105,3 105,5 0,0 0,0 

Ano 20,4 1664,6 959,5 939,1 20,4 420,8 
Índice Hídrico: 42,58. 
 
Tabela 6-8: Balanço Hídrico Ivaí 

Mês Tempe
ratura 

Precipi
tação 

Evapotranspiração 
Potencial 

Evapotranspiraç
ão Real 

Deficiência 
Hídrica 

Excedente 
Hídrico 

Janeiro 20,9 192,2 104,7 104,7 0,0 0,0 
Fevereiro 22,0 133,8 92,1 92,1 0,0 0,0 

Março 19,9 119,3 86,1 75,7 10,4 43,6 
Abril 17,1 117,1 60,0 59,9 0,1 57,2 
Maio 16,9 108,8 41,5 41,5 0,0 0,0 

Junho 15,0 110,5 26,6 26,61 0,0 0,0 
Julho 11,9 102,0 39,3 39,3 0,0 0,0 

Agosto 13,9 73,3 42,2 41,0 1,2 32,3 
Setembro 15,1 133,9 63,6 62,9 0,7 71,0 
Outubro 17,9 167,8 85,7 85,3 0,4 82,5 

Novembro 18,6 123,3 95,9 95,6 0,3 27,7 
Dezembro 19,0 145,9 104,8 101,9 2,9 44,0 

Ano 16,9 1527,9 842,5 826,5 16,0 358,3 
Índice Hídrico: 41,38. 
 
Tabela 6-9: Balanço Hídrico Irati. 

Mês Tempera
tura 

Precipita
ção 

Evapotranspiração 
Potencial 

Evapotranspi
ração Real 

Deficiência 
Hídrica 

Excedente 
Hídrico 

Janeiro 20,4 179,4 126,4 126,4 0,0 0,0 
Fevereiro 20,7 136,8 112,4 112,4 0,0 0,0 

Março 19,7 129,4 98,4 97,8 0,6 31,6 
Abril 16,5 123,6 78,7 71,7 7,0 51,9 
Maio 14,5 129,2 66,2 64,5 1,7 64,7 

Junho 13,1 119,2 58,5 57,4 1,1 61,8 
Julho 13,3 114,2 66,0 64,9 1,1 49,3 

Agosto 14,0 90,1 64,9 53,4 11,5 36,7 
Setembro 15,5 135,5 77,8 65,7 12,1 69,8 
Outubro 17,1 140,9 71,8 71,8 0,0 0,0 

Novembro 18,6 126,7 100,5 98,1 2,4 28,6 
Dezembro 19,8 148,3 115,2 101,3 13,9 47,0 

Ano 16,9 1573,3 1036,8 985,4 51,4 441,4 
Índice Hídrico: 39,59. 
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A síntese dos principais parâmetros higrométricos para efeito de classificação 

climática encontra-se disposta a seguir (Tabela 6-10). 
 

Tabela 6-10: Parâmetros higrométricos na área de estudo. 

Local Relação 
P/EP 

Deficiência 
Hídrica 

Excedente 
Hídrico 

Índice 
Hídrico Clima* 

Ivaí 1,81 16,0 (7) 358,3 (7) 41,38 B2 - Úmido 
Irati 1,51 51,4 (9) 441,4 (9) 39,59 B4 - Úmido 

Campo Mourão 1,73 20,4 (8) 420,8 (8) 42,58 B3 - Úmido 
Média 1,68 29,26 (8) 406,83 (8) 41,18  

Nota (*): classificação THORNTHWAITE (1948) e ICRISAT (1980). Entre parênteses, número de 
meses 
 

O índice hídrico médio é de 41,18, sendo de 39,59 em Irati e 42,58 em 

Campo Mourão. A relação precipitação e evapotranspiração potencial é de 1,68 

(média), com o maior índice em Ivaí (1,81) e o menor em Irati (1,51). A deficiência 

hídrica média anual é de 29,26 mm, correspondente a 8 meses e o excedente 

hídrico médio anual é de 406,83 mm, referente a 8 meses. Irati apresenta a maior 

deficiência hídrica anual (51,4 mm) representada por 9 meses e Ivaí a menor (16,0 

mm), correspondente a 7 meses. O maior excedente hídrico anual foi registrado em 

Irati, com 441,4 mm, referente a 9 meses e o em Ivaí, 358,3 mm, equivalentes a 7 

meses. 
 

6.1.1.3. Caracterização Local (AID) 
 

Tendo como referência a estação Campo Mourão (1961/2016) a AID se 

insere na faixa pluviométrica de 1.664,6 mm anuais, com período chuvoso de 6 

meses, de outubro a março, com destaque para os meses de dezembro a fevereiro 

com precipitações acima dos 170 mm: em dezembro ultrapassa os 200 mm. O 

período seco, na concepção de Gaussen, é de 2 meses, de julho e agosto, com 

índices pluviométricos inferiores a 77 mm (agosto com 74,4 mm). 

O clima se caracteriza como Subtropical Úmido (Cfa) na classificação de 

KÖPPEN (1948), sintetizada por SETZER (1966), e clima úmido (B3) na 

classificação de THORNTHWAITE (1948) e ICRISAT (1980), com índice hídrico de 

42,58. A relação precipitação e evapotranspiração potencial é de 1,73, com 

deficiência hídrica média anual de 20,4 mm. O excedente hídrico médio anual é de 

420,8 mm. (Figura 6-1). 
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Figura 6-1: Classificação climática – segundo Koppen. 

 
 

 Usos dos Solos Atuais 
 

6.1.2.1. Metodologia 
 

A caracterização pedológica regional partiu do reconhecimento dos solos 

do estado do Paraná (EMBRAPA, 1981).  

A caracterização pedológica da AII resultou de observações de campo, 

conforme metodologia constante no Manual Técnico de Pedologia do IBGE 

(OLIVEIRA, 2007), tendo como referência a escala de registro de 1:20.000. 

O diagnóstico da AID fundamentou-se em levantamentos específicos na 

escala de registro de 1:2.500. O levantamento foi considerado de média intensidade, 

tendo como parâmetro os três primeiros níveis taxonômicos estabelecidos pelo 

Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos da EMBRAPA (1997, 1999, 2006). 

A identificação das classes de solo partiu de observações locais, 

considerando os padrões texturais do relevo, a partir dos quais foram feitas as 

correlações pedológicas. A seleção de padrões culminou na descrição de perfis, 
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considerando os seguintes componentes morfológicos: profundidade e espessura 

dos horizontes e camadas, tipo de transição (abrupta, gradual, difusa), cor (com 

base na tabela de Munsell), granulometria e textura (teor de areia, silte e argila), 

estrutura (granular, laminar, blocos, prismática, colunar, cuneiforme), consistência 

(solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura, extremamente dura), além de 

outros parâmetros como a cerosidade, cimentação, coesão, eflorescência, nódulos e 

concreções. Os componentes químicos, como saturação em bases e capacidade de 

troca de cátions, foram avaliados a partir de informações secundárias e 

características de uso do solo. 

A avaliação da suscetibilidade dos solos à erosão levou em consideração 

o desenvolvimento físico das formações pedogênicas4 e o comportamento textural5. 

A aptidão agrícola das terras foi realizada com base na metodologia 

desenvolvida por RAMALHO FILHO & BEEK (1995), considerando as seguintes 

classes de aptidão agrícola (Tabela 6-11). 
 
Tabela 6-11: Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras. 

Classe de 
aptidão 

Tipo de utilização 
Lavoura Pastagem 

plantada Silvicultura Pastagem 
natural 

Nível de manejo Nível de manejo B Nível de 
manejo A A B C 

Boa A B C P S N 
Regular a b c p s n 
Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n) 
Inapta - - - - - - 

Fonte: RAMALHO FILHO & BEEK (1995). 
 

Os níveis de manejo das classes de aptidão agrícola das terras são assim 

conceituados: 

 

- Nível de manejo A (primitivo), baseado em práticas agrícolas que 

refletem um baixo nível técnico-cultural. Praticamente não há aplicação de capital 

para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras; 

 

                                                
4 Pouco profundos entre 50 e 100 cm; profundos, acima de 100 cm; rasos, abaixo de 50 cm, 
considerando a soma dos horizontes. Parte-se do princípio que quanto maior a profundidade, menor 
a suscetibilidade à erosão. 
5 Textura muito argilosa: >60% de argila; textura argilosa, entre 35 e 60%; textura média, entre 15 e 
30%; textura arenosa, abaixo de 15% de argila. Parte-se do princípio que quanto maior o teor de 
argila, menor a suscetibilidade à erosão. 
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- Nível de manejo B (pouco desenvolvido), baseado em práticas agrícolas 

que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de 

capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das 

condições das terras e das lavouras; 

 

- Nível de manejo C (desenvolvido), baseado em práticas agrícolas que 

refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital 

e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das 

condições das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas 

diversas fases da operação agrícola. 

 

O diagnóstico da AID fundamentou-se em observação de perfis de solo, 

com descrição de horizontes e avaliação dos principais componentes físicos. 
 
6.1.2.2. Caracterização Regional (AII) 
 

Com base no mapeamento reconhecimento dos solos do estado do 

Paraná (EMBRAPA, 1981), a bacia do rio Pitanga encontra-se representada 

basicamente pelo Latossolo Vermelho Distrófico, associado a relevo plano e 

ondulado e Neossolos líticos também Distróficos. 

Levantamentos de campo permitiram o reconhecimento de cinco classes 

de solos na AII, além da presença de Afloramentos de Rocha. A ordem e subordem 

das classes encontradas foram as seguintes: 

 

a) Argissolos Vermelho-Amarelo Distróficos. 

b) Cambissolos Háplicos e húmicos; 

c) Latossolo Vermelho e Bruno distrófico 

d) Neossolos litólicos eutróficos e distróficos.  

e) Nitossolo Vermelho Distrófico 

 

Apresenta-se a seguir, uma descrição sumária das principais classes de 

solos e respectivas associações, considerando suas limitações agrícolas e 

suscetibilidade à erosão. 
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6.1.2.2.1. Argissolos 
 

São solos individualizados pela presença de horizonte B textural, 

localmente caracterizados por argila de atividade baixa (Tb), imediatamente abaixo 

do horizonte A ou E (horizonte de perda). Outros requisitos identificam a referida 

classe, como a não existência de horizonte plíntico ou horizonte glei acima ou 

coincidente com o horizonte B textural. Na maioria são distróficos por apresentarem 

baixa saturação de bases, inferiores a 50%. Apresentam horizonte A do tipo 

moderado ou proeminente e poucas vezes chernozêmico. 

Na AII prevalecem os Argissolos Vermelhos-Amarelos, apresentam matiz 

5YR ou mais amarelo, valor igual ou maior que 4 e croma igual ou maior que 6. 

Geralmente o horizonte A se caracteriza como moderado, chegando a proeminente. 

O horizonte A apresenta textura médio, enquanto a do Bt é argiloso (argila em torno 

de 40%). Os Argissolos Vermelho-Amarelos são essencialmente distróficos, com 

saturação de bases inferior a 50%. 

 

- Principais limitações ao uso agrícola: dependendo da rocha de origem, 

podem ser férteis ou pobres quimicamente, a declividade superior a 100% e 

ocorrência de paleopavimentos ou boulders no perfil são restritivos ao 

desenvolvimento de raízes. Também se deve considerar a baixa fertilidade natural 

dos solos distróficos e a presença de cascalhos ou pedregosidades no horizonte 

superior. 

 

- Susceptibilidade à erosão: são solos bastante susceptíveis à erosão, 

principalmente em relevos mais declivosos. Muitos dos problemas de erosão 

existentes no noroeste do Paraná ocorrem neste tipo de solo. Requerem cuidados 

especiais devido às características intrínsecas como a alta declividade e presença 

de horizonte B textural de baixa permeabilidade. A grande diferença textural entre os 

horizontes A e B favorece o fluxo da água na superfície, com desenvolvimento de 

sulcos. A declividade se constitui em sério agravante aos processos erosivos, 

principalmente através da erosão laminar. 
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- Área de ocorrência: são predominantes em 15,5% do território 

paranaense, desde o litoral até o noroeste. Contudo, são escassos nas regiões de 

rochas basálticas (norte, oeste e sudoeste do estado). Normalmente ocupam relevos 

moderadamente declivosos. 

 

6.1.2.2.2. Latossolos 
 

São solos profundos, bastante intemperizados (antigo e alterado em 

relação a rocha) e geralmente de baixa fertilidade. Ocupam, normalmente, os topos 

de paisagens, em relevos mais planos. De maneira geral, são muito porosos, 

permeáveis, com boa drenagem (não apresenta excesso de água) e são muito 

profundos (mais de 2 metros de espessura). 

 

- Principais limitações ao uso agrícola: suas características, tais como boa 

profundidade, relevo quase plano, ausência de pedras, grande porosidade, boa 

drenagem e permeabilidade fazem com que sejam os mais utilizados na produção 

rural. Embora geralmente sejam de baixa fertilidade, as práticas de adubação e 

correção do solo, realizadas pelos produtores rurais, os tornam muito produtivos. 

 

- Área de ocorrência: É a principal classe de solo encontrada no Paraná, 

sendo distribuído em 31% do território estadual. A Planície litorânea e as áreas mais 

declivosas do estado apresentam a menor ocorrência dessa classe de solo. 

 

- Susceptibilidade à erosão: O relevo plano e as características físicas 

adequadas já destacadas anteriormente determinam que os Latossolos apresentam 

alta estabilidade, baixo risco de erosão e grande capacidade para suportar cargas 

(construções). Contudo, os Latossolos do noroeste do Paraná apresentam maior 

teor de areia e, por este motivo, são mais susceptíveis a erosão e com maior 

fragilidade ambiental, apesar do relevo aplainado. 

 

6.1.2.2.3. Cambissolos 
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São constituídos por material mineral com horizonte B incipiente abaixo 

do horizonte A ou de horizonte hístico, com espessura inferior a 40 cm. Apresentam-

se rasos ou pouco profundos, com pequena diferenciação de horizontes, sem 

acumulação de argila, textura franco-arenosa ou mais argilosa, podendo ocorrer 

cascalhos. As cores são variáveis, desde amareladas até avermelhadas. 

 

Os Cambissolos Háplicos são pouco profundos, com argila de atividade 

baixa (Tb), textura média, horizonte A do tipo moderado. Não apresentam horizonte 

superficial húmico ou elementos do complexo sortivo. Quanto à fertilidade natural 

são distróficos, ou seja, apresentam baixa saturação de bases. Possuem atividade 

de argila sempre baixa, em geral superior a 13 mE/100g, relação molecular Ki em 

torno de 2 e relação silte/argila alta, invariavelmente superior a 0,7. 

 

- Principais limitações ao uso agrícola: são mais profundos 

comparativamente aos Neossolos. Quando férteis são intensamente usados, apesar 

do relevo mais acidentado. Naqueles de baixa fertilidade (maioria no Paraná), porém 

situados em relevo plano, a utilização de corretivos e adubos os tornam produtivos.  

 

- Susceptibilidade à erosão: aqueles pouco profundos e que ocorrem em 

relevos inclinados são muito susceptíveis à erosão, o que facilita o assoreamento 

dos rios. Essa situação é agravada quando, juntamente com o solo, são levados 

adubos e outros produtos químicos, que irão contaminar rios e lagos. Nas áreas 

declivosas, e com solos mais rasos devem ser destinados à preservação da fauna e 

flora ou pastagem (cultura perene). Sulcos e ravinas são muito comuns sobre os 

mesmos. 

 

- Área de ocorrência: são predominantes em 11% do território 

paranaense, principalmente no sul e leste do estado. Ocorrem em condição de 

subdominância aos Argissolos Vermelho-Amarelados. 
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6.1.2.2.4. Neossolos 
 

Os Neossolos se referem aos solos jovens, pouco evoluídos, são solos 

rasos em estádio inicial de evolução, desprovidos de um horizonte B diagnóstico 

(apenas horizonte A sobre o horizonte C ou sobre a rocha de origem).  

 

São solos minerais não hidromórficos, pouco evoluídos, formados a partir 

de depósitos recentes, localizados próximo ao cursos d’água. 

 

Devido a sua origem, esses solos são muito heterogêneos quanto à 

textura e demais propriedades físicas e químicas. Trata-se de deposições 

sucessivas, relativamente recentes, onde ainda não houve tempo para o 

desenvolvimento completo do perfil do solo. Geralmente constituem os diques 

marginais do leito dos rios e quase sempre estão cobertos por vegetação ciliar. 

 

- Principais limitações ao uso agrícola: Como principais obstáculos ao 

uso, podem ser citados o relevo declivoso, pouca espessura e presença de pedras. 

Podem ser de baixa ou alta fertilidade e, quando ricos quimicamente, são muito 

utilizados para a agricultura, principalmente por agricultores familiares que possuem 

pequena área. Quando possuem baixa fertilidade e relevos inclinados, os solos 

devem ser reservados para preservação da flora e fauna.  

 

- Susceptibilidade à erosão: considerando as características já relatadas, 

constituem áreas extremamente frágeis. Nos Neossolos arenosos, devido à pequena 

capacidade de retenção de substâncias químicas e água, resultam em sua baixa 

capacidade de atuar como filtro de materiais poluentes. Devem ser evitados para 

ocupação urbana para não intensificar os processos erosivos. A erodibilidade 

depende do grau de heterogeneidade em sua composição. De maneira geral 

apresentam razoável vulnerabilidade à erosão laminar, por possuírem internamente, 

camadas de diferentes permeabilidades. São muito suscetíveis à erosão em 

profundidade (ravinas e voçorocas) em função da presença de camadas 

descontínuas e distintas entre si. 
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- Áreas de ocorrência: são predominantes em 22% do território 

paranaense, ocorrendo em todas as regiões, porém com pouca incidência na região 

noroeste.  

 
6.1.2.2.5. Nitossolos 
 

São solos caracterizados pela presença de um horizonte B cujos 

agregados apresentam em sua superfície brilho característico (reluzente). Esse 

brilho pode ser causado pela presença de argila vinda dos horizontes superficiais do 

solo em suspensão na água, ou de superfícies alisadas formadas por expansão e 

contração das argilas do solo. 

 

- Principais limitações ao uso agrícola: quando em relevos ondulados e 

mal manejados, a erosão é um fator preocupante nestes solos. 

 

- Susceptibilidade à erosão: no Paraná, são, em sua maioria, de boa 

fertilidade, embora possam ocorrer em relevos mais acidentados que prejudicam a 

mecanização dos solos ou aumentam o risco de erosão. 

 

- Área de ocorrência: São predominantes em 15% do território 

paranaense, principalmente nas regiões de rochas basálticas (norte, oeste e 

sudoeste do estado) e em relevos moderadamente declivosos. 

 
6.1.2.3. Uso do Solo 

 

A mesorregião do Centro-Sul Paranaense, onde está situado o município 

de Pitanga abriga cerca de 533.317 pessoas, em 29 municípios agrupados em três 

microrregiões denominadas Guarapuava, Palmas e Pitanga. 

 A ocupação do seu território baseou-se em grandes propriedades rurais, 

com atividades de cunho extensivo e extrativo. Nas últimas décadas do século XX, 

uma corrente migratória, oriunda predominantemente do norte e do oeste do Paraná, 

foi atraída pela existência de áreas economicamente sub-utilizadas. A Centro-Sul 
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apresenta uma das estruturas produtivas mais concentradas do Estado, fortemente 

polarizada entre grandes e pequenas propriedades. 

No levantamento de uso do solo realizado pelo IPARDES a partir 

fotografias aéreas, foram verificadas fortes pressões agropecuárias em cerca de 

40% do território. Outros usos identificados foram: matas (30%), pastagem e campos 

naturais (14,3%), capoeiras (5,4%) e reflorestamento (3,1%). Essas áreas 
encontravam-se dispersas (Figura 6-2). 
 
 

 
 Figura 6-2: Mapa do uso do solo 
 
 
6.1.2.4. Caracterização local (AID) 
 

Com base em transectos realizados na AID da CGH Pitanga, foi 

constatado 2 domínios: do Latossolo Vermelho e Argilossolo Vermelho- Amarelo 
(Figura 6-3: Mapa de pedologia). 
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 Figura 6-3: Mapa de pedologia 
 
Legenda: 
 
PVAd5 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos 
 
CXa1 - CAMBISSOLOS Húmicos 
 
CXve - CAMBISSOLOS Háplicos 
 
LBd2 - LATOSSOLO BRUNO Distrófico 
 
LVdf1 a LVdf12 - LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos 
 
NVdf6 e NVdf7 - NITOSSOLOS VERMELHOS Distroférrico 
 
RLd13 - NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos 
 
RLe2 E RLe12 - NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos 

  

Apresenta-se a seguir, descrição morfológica dos perfis de Latossolo 

Vermelho e Argilossolo Vermelho-Amarelo levantados no terço superior, terço inicial 

e terço final do aproveitamento da CGH Pitanga. 

 
6.1.2.4.1. Latossolo Vermelho 
 

Os Latossolos Vermelhos representam praticamente toda extensão da 

AID. Contornam desde a área da tomada d´água até o local previsto para a 
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implantação da casa de força. Estão associados a relevo moderado a forte 

ondulado, ocupado por pastagens e remanescentes de vegetação (Mata Seca 

Subcaducifólia). 

 
Perfil 1: localizado na margem direita do rio Pitanga (Figura 6-4), local 

previsto para a implantação do circuito de baixa pressão. Trata-se de área com 

declive forte, em torno de 80%, ocupado por mata nativa. Apresenta as seguintes 

características morfológicas: 

 

Ap, 0-35 cm; vermelho (2,5YR 3/6, úmido), classe textural franco argilo 

arenosa, estrutura em blocos subangulares, grossa e forte, porosidade elevada, 

consistência dura, friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;  

 

A2, 25-50 cm; vermelho (2,5YR 4/6, úmido), classe textural franco arilo 

arenosa, estrutura em blocos subangulares, media e grossa, porosidade moderada, 

ligeiramente duro, friável, não plástica e ligeiramente pegajoso; cerosidade ausente. 

 

B1t, 60-95 cm; vermelho (2,5YR 3/6, seco), classe textural franco argilo 

arenosa, estrutura em blocos subangulares, media e grossa, porosidade elevada, 

consistência dura, friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;. 

 

C, 95-130+ cm; bruno-avermelhado (2,5YR 3/6, seco), classe textural 

arenosa, estrutura em blocos subangulares, media e grossa, porosidade elevada, 

consistência dura, friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;. 
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Figura 6-4: Perfil de Latossolo Vermelho na seção intermediária da CGH Pitanga. Vertente 
rompida por cisalhamento, com perfil de encosta tendendo a convexo, ocupada por pastagem. 

 
 

Perfil 2: localizado na margem direita do rio Pitanga (Figura 6-5), no terço 

superior do local previsto para a implantação do empreendimento. Trata-se de área 

com declive relativamente forte, em torno de 70%, ocupado por pastagem, em perfil 

de encosta tendendo a côncavo. 

 

Descrição morfológica: 
 

Ap, 0-30 cm; vermelho (3,5YR 3/6, úmido), classe textural franco argilo 

arenosa, estrutura em blocos subangulares, grossa e forte, porosidade elevada, 

consistência dura, friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;  

 

A2, 20-65 cm; vermelho (3,5YR 4/6, úmido), classe textural franco argilo 

arenosa, estrutura em blocos subangulares, grossa, porosidade elevada, 

consistência dura, friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;  

 

B1t, 35-100 cm; vermelho (4,5YR 4/6, seca), classe textural arenosa, 

estrutura em blocos angulares, grossa, porosidade moderada, consistência dura, 

friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;  
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B22t, 80-125 cm; vermelho (4,5YR 4/6, seca), classe textural arenosa, 

estrutura em blocos angulares, grossa, porosidade elevada, consistência dura, semi-

friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;  

 

BC, 105-150+ cm; vermelho (4,5YR 5/6, seca), classe textural arenosa, 

estrutura em blocos angulares, grossa, porosidade moderada, consistência dura, 

semi-friável, não plástica e ligeiramente pegajosa, cerosidade ausente;  
 

  
Figura 6-5: Perfil de Latossolo Vermelho no terço superior do local previsto para a 
implantação do empreendimento (talude de corte em ressalto topográfico). Vertente 
ocupada por pastagem. 

 
Tais características se reproduzem ao longo do transecto, tanto na 

margem esquerda quanto direita do rio Pitanga, no trecho do aproveitamento. 

 
6.1.2.4.2. Argilossolo Vermelho Amarelo 
 

Perfil 3: observado no terço inicial do empreendimento, na margem 

direita do rio Pitanga. Trata-se de área com declive forte, em torno de 70%, ocupado 

por pastagem. Apresenta as seguintes características morfológicas: (Figura 6-6). 

 
Descrição morfológica: 
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Ap, 0-35 cm; vermelho-amarelado (4YR 3/6, úmido), argila, moderada 

pequena a média granular; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 

gradual e difusa. 

 

B1t, 35-75 cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6, úmido), argila, moderada 

pequena a média granular, ligeiramente duro, semi-friável, plástico e pegajoso; 

transição gradual e difusa. 

 

C, 75-100+ cm; bruno-avermelhado (2,5YR 4/5, úmido), argila, plástico e pegajoso. 
 

  
Figura 6-6: Argilossolo Vermelho Amarelo no terço inicial do local previsto para o 
empreendimento, na margem direita do rio Pitanga. 
 
 

6.1.2.4.3. Suscetibilidade dos Solos à Erosão 
 

Quanto à suscetibilidade erosiva das terras, a área se insere na categoria 

C2 (Baixa a moderada): terras com limitações baixas a moderada à erosão, com boa 

eficiência na adoção de medidas viáveis, tanto técnica como economicamente, para 

a sua conservação. Esta região apresenta potencial à degradação devido à 

suscetibilidade erosiva dos solos de aproximadamente 42% do território, colocando, 

assim, algumas restrições ao uso produtivo de suas terras pela agricultura 

mecanizada. 
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No caso dos Argissolos, a vulnerabilidade à erosão se deve 

principalmente à diferença textural entre os horizontes Bt e A. Esse fato favorece a 

erosão do tipo superficial, com desenvolvimento de sulcos. Além da estrutura física, 

a declividade se constitui em agravante aos processos erosivos. Contudo, o 

horizonte estrutural e a textura argilosa ou muito argilosa atenuam os efeitos 

erosivos em profundidade. Na AID os argissolos não apresentam evidências de 

erosão, com ocorrência restrita de sulcos, o que pode ser justificado pelo domínio de 

pastagens. 

No Latossolo vermelho, o caráter mais arenoso confere maior 

erodibilidade aos solos o que facilita o processo de tratos culturais. Nessa região, 

encontram-se condições razoáveis para agricultura quanto ao critério erosão. Na 

AID os Latossolos não apresentam nenhuma evidencia de erosão. 

 

6.1.2.4.4. Aptidão Agrícola dos Solos 
 

Com base no reconhecimento dos Solos do Estado do Paraná (Embrapa, 

1984), a área se insere na classe 4p, terras pertencem à classe de aptidão regular 

para pastagem plantada, apresentando nível de exigência F2 (moderado): terras 

com moderada exigência de fertilizantes e corretivos para adequação de seu estado 

nutricional. 

Com base na classificação de RAMALHO FILHO & BEEK (1995), os 

Argissolos Vermelhos-Amarelo e os Latossolos Vermelhos levantados na área 

apresenta a seguinte classificação quanto à aptidão agrícola (Tabela 6-12). 
 

Tabela 6-12: Classificação dos solos na AID quanto à aptidão agrícola. 
Classe de 

Solo Subgrupo Caracterização 

Argissolos 2Ab(c) Terras pertencentes à classe de aptidão regular para lavouras nos 
níveis de manejo A e B, e restrita no nível C 

Latossolos 2ABC Terras pertencentes à classe de aptidão regular para lavouras nos 
níveis de manejo A e B e C 

Fonte: Classificação com base em RAMALHO FILHO& BEEK (1995). 
 
 

Portanto, se caracterizam por uma aptidão boa para lavouras nos níveis 

de manejo A (nível tecnológico primitivo) e boa a regular para lavouras nos níveis de 

manejo B (nível tecnológico pouco desenvolvido) e boa a restrita no nível C (nível 
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tecnológico desenvolvido). Na AID os Latossolos e Argissolos encontram-se 

ocupados por pastagens, Plantações e remanescentes de vegetação nativa. 
 

 Identificação dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 
 

A bacia do Rio Pitanga até o local da CGH Pitanga é formada por cursos 

d’água perenes superficiais, conforme é mais bem descrito no item 6.1.4. 

 

 Caracterização dos Recursos Hídricos da Bacia 
 

O rio Pitanga está inserido na sub-bacia dos rios Paraná, Paranapanema, 

Amambai e outros (64), bacia hidrográfica do rio Paraná, município de Pitanga, 

estado do Paraná. O rio Pitanga possui no projeto da CGH Pitanga, área de 

drenagem total de 308 km², estando inserido no município de Pitanga no Paraná. No 

projeto, sua nascente se encontra a oeste do município de Pitanga, em altitudes da 

ordem de 1.100 m. 

O rio Pitanga deságua no rio Ivaí e possui um total de 79 km de percurso. 

Das nascentes até a foz, o rio Pitanga segue em direção geral nordeste, tendo como 

afluentes pela margem direita o Arroio do Ernesto, Arroio Safra Velha, Arroio Três 

Tombos, Arroio do Susto, Rio Marrequinha, Arroio Tuneiras, entre outros, de 

montante para jusante. Pela margem esquerda contribuem o Arroio Xaxim, Arroio do 

Jango, Córrego Limeira, entre outros, de montante para jusante. 

  

Bacia do rio Pitanga até a CGH Pitanga:  

 

· Área de drenagem (AD) .................................................................. 308 km²; 

· Comprimento aproximado do curso de água principal .................... 51,1 km; 

· Declividade media equivalente do talvegue (Si) .............................. 8,5 m/km; 

Conforme estudo hidrológico de vazões máximas, a vazão máxima de 

projeto da CGH Pitanga é de 194 m³/s, com tempo de recorrência de 1.000 anos. 
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Já o estudo hidrológico de vazões mínimas, do relatório de viabilidade e 

outorga, apresenta a memória de cálculo da vazão Q7,10 (vazão mínima anual de 7 

dias consecutivos e 10 anos de período de retorno) de 0,26 m³/s, sendo a vazão 

ecológica a ser mantida no trecho de vazões reduzidas entre a tomada d’água o 

canal de fuga é de 50% deste valor, ou seja, 0,13 m³/s. 

O estudo hidrológico realizado para a CGH apresenta a série de vazões 

médias mensais regionalizada para o local do aproveitamento, sendo a vazão média 

de longo termo resultante em 6,38 m³/s. 

O rio Pitanga no trecho onde será instalada a CGH Pitanga é bem 

encaixado, conforme pode ser observado na Figura 6-7, tirada de carta topográfica 

do IBGE com equidistância entre curvas de nível de 40 m. 
 

 
Figura 6-7: Carta topográfica escala 1:100.000 com 40 m de equidistância entre curvas de nível 
 

 Indicar os Cursos D’água Perenes e Intermitentes e as Regiões de 
Cabeceira e Nascentes 

 

Todos os afluentes do Rio Pitanga listados no item 6.1.4 são perenes. 

 Estações Hidrometeorológicas e ou Fluviométricas Existentes na Bacia 
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Não há estações fluviométricas com histórico de dados de vazão 

disponíveis no Rio Pitanga. Desta forma, a pesquisa se estendeu na busca de uma 

estação que pudesse ser utilizada como referência de regionalização. 

 As estações oficiais próximas à área em estudo foram detalhadas na 
Figura 6-8 e Tabela 6-13. 
 

Figura 6-8: Histograma de Dados de Descargas Médias Consistidos e Brutos Disponíveis nas 
Estações Fluviométricas Selecionadas 
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Tabela 6-13: Estações Fluviométricas Selecionadas 

CÓDIGO NOME CURSO D'ÁGUA 
COORDENADAS ÁREA DE 

DRENAGEM 
(km²) 

DADOS 
CONSISTIDOS 

DADOS 
BRUTOS 

Distância 
até a 
CGH 

Pitanga 
(km) 

LAT (S) LONG (W) INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

64620000 RIO DOS PATOS RIO DOS PATOS 25:12:19 50:56:34 1090 mai-30 dez-03 jan-89 dez-10 84 
65810000 GUARAPUAVA RIO JORDÃO 25:26:22 51:27:16 726 nov-36 ago-67 - - 80 
64764000 GUAMPARÁ RIO PIQUIRI 24:58:59 52:16:59 1690 jun-84 out-02 mai-87 dez-10 75 
65809000 ETA-GURAPUAVA RIO DAS PEDRAS 25:23:57 51:26:11 314 mar-85 dez-03 dez-88 dez-10 75 
64619950 SÃO PEDRO RIO DOS PATOS 25:13:55 50:57:15 1050 nov-83 dez-03 nov-83 dez-10 85 
64773000 PONTE LEÔNCIO PRIMO RIO CANTU 24:46:59 52:13:59 757 ago-78 dez-13 jan-89 dez-10 65 
64673000 QUINTA DO SOL RIO MOURÃO 23:49:41 52:10:59 1530 ago-74 abr-05 jan-89 dez-10 117 
64460000 BOM JARDIM MONTANTE RIO CAPIVARI 24:40:40 50:29:04 744 abr-41 out-00 jan-89 out-00 112 
64442800 LAJEADO RIO IMBITUVA 25:11:58 50:31:29 1340 nov-80 dez-04 jan-89 dez-10 119 
65690000 LEONÓPOLIS RIO DA AREIA 25:41:11 51:12:58 371 jun-57 out-67 jun-57 out-67 112 
64785000 PONTE DO GOIO - BANG RIO GOIO BANG/TRICOLOR 24:37:16 52:56:05 1340 ago-67 jun-05 jan-89 dez-10 137 
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 Estruturas Hidráulicas Implantadas em Toda Bacia 
 

Atualmente, existe no Rio Pitanga uma CGH em operação, com uma 

soleira de nível que opera a fio d’água, sem formação de reservatório e 

regularização do regime de vazões, localizada nas coordenadas aproximadas de 

24°43'12.78"S latitude e 51°36'18.10"O longitude e coordaenas UTM 22J X: 438.808 

e Y: 7.365.897.  

 Geologia, Geomorfologia e Solos Presentes na Bacia Hidrográfica 
 

6.1.8.1. Geologia 
 

6.1.8.1.1. Metodologia 
 

O diagnóstico da Geologia da AII apoiou-se em levantamentos de campo 

tendo como referência a escala de registro de 1:20.000. Na oportunidade foram 

identificados os tipos de rochas, utilizando-se geralmente de afloramentos 

disponíveis na área. A inserção da área no contexto regional levou em consideração 

a Avaliação do Potencial para Minerais Industriais na Região Central do Paraná 

(CRUZ et al., 2010). 

As informações relativas a direitos minerários foram obtidas por meio de 

consulta ao banco de dados do DNPM (www.sigmine.dnpm.gov.br), realizada em 

Junho de 2017. Também foi realizada pesquisa bibliográfica sobre as ocorrências ou 

ambientes geológicos com potencialidade mineral de significado econômico. 

O diagnóstico da AID apoiou-se em levantamentos de campo, onde foram 

identificados os tipos de rochas, lineamentos estruturais e demais implicações de 

natureza tectônica (zonas de cisalhamento), utilizando-se de afloramentos ou 

evidências disponíveis. O mapeamento geológico, na escala 1:2.500, teve como 

suporte imagem de satélite (Google), considerando as unidades geológicas e 

intervenções tectônicas. 
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6.1.8.1.2. Caracterização Regional (AII) 
 

A bacia do rio Pitanga encontra-se inserida na Formação Serra Geral, que 

compõe o grupo São Bento da supersequencia Gondwana III, todas inseridas na 

bacia do Paraná.  

A evolução da Bacia do Paraná é dividida, segundo Melfi et al. (1988), em 

quatro estágios principais.  

O primeiro estágio (Devoniano – Carbonífero) corresponde à deposição 

de sedimentos marinhos do Grupo Paraná.  

O segundo estágio (Carbonífero Inferior – Permiano Superior) começa 

com um importante movimento tectônico originando depressões locais. Houve 

reativações de estruturas durante a sedimentação onde os sedimentos se 

acumularam ao longo de estruturas de direção preferencialmente NNE. Os depósitos 

representam sedimentos marinhos e continentais da Formação Itararé. 

O terceiro estágio (final do Paleozóico – Jurássico) corresponde a um 

soerguimento geral que ocasionou erosão e desenvolvimento de estruturas do arco 

de Ponta Grossa com direção NW. A sedimentação é continental com depósitos de 

arenitos e siltitos da Formação Pirambóia. No Jurássico, iniciou-se um processo de 

sedimentação eólica, depositando os arenitos da Formação Botucatu. 

O quarto estágio (Jurássico Superior – Cretáceo) iniciou-se com um 

evento tectônico que fez com que a bacia assumisse uma estrutura antiforme. 

Devido a uma tectônica extensional ocorreu um extravasamento de lavas basálticas 

e um escasso vulcanismo ácido, dominantemente da série toleítica continental 

denominada Formação Serra Geral, onde a bacia do rio Pitanga está inserida.  

De acordo com Milani e Ramos (1998) o preenchimento sedimentar e a 

evolução da bacia são associados às orogenias atuantes na borda oeste da 

Plataforma Sul-Americana, dividindo seu registro estratigráfico em seis 

superseqüências, denominadas: Rio Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana II, 

Gondwana III e Bauru. 

 

1) A superseqüência Rio Ivaí representa o primeiro ciclo de sedimentação 

acumulado sobre o embasamento cratônico, consolidado após a Orogenia  
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Brasiliana. A sedimentação iniciou-se com os arenitos da Formação Alto 

Garças, seguida pelos diamictitos da Formação Iapó, que registra a glaciação 

ordovíciosiluriana do Gondwana, cobertos por folhelhos fossilíferos e siltitos. 

O topo da seqüência é definido por uma superfície de discordância que erodiu 

profundamente o pacote ordovício-siluriano (Milani e Ramos, 1998). 

 

2) A Superseqüência Paraná compreende um ciclo transgressivo – regressivo 

completo, iniciando com sedimentos arenosos continentais a transicionais 

representados pela Formação Furnas, passando gradualmente para 

sedimentos marinhos da Formação Ponta Grossa, composta por folhelhos, 

folhelhos sílticos, siltitos e arenitos (Milani e Ramos, 1998). 

 

3) A Superseqüência Gondwana I, em sua porção inferior, é representada por 

depósitos glaciais incluindo o Grupo Itararé e a Formação Aquidauana. Esses 

depósitos foram seguidos por uma seqüência transgressiva denominada 

Grupo Guatá, que inclui arenitos deltaícos e camadas de carvão da Formação 

Rio Bonito e siltitos e argilitos da Formação Palermo. Posteriormente, uma 

seção regressiva foi acomodada por um ciclo de subsidência correspondendo 

ao Grupo Passa Dois, composto pelas formações Irati (folhelhos betuminosos, 

arenitos e calcários), Serra Alta (folhelhos, argilitos e siltitos), Teresina 

(argilitos e siltitos) e Rio do Rasto (arenitos, siltitos e folhelhos) (Milani e 

Ramos, 1998). 

 

4) A Superseqüência Gondwana II é representada pelas formações Pirambóia e 

Rosário do Sul, constituídas por arenitos finos bem selecionados (Milani e 

Ramos, 1998). 

 

5) A Superseqüência Gondwana III é onde se insere o empreendimento, 

corresponde ao Grupo São Bento composto pelas formações Botucatu e 

Serra Geral. A Formação Botucatu é constituída de arenitos finos a médios, 

quartzosos, em geral bem selecionados, resultantes da formação de dunas 

eólicas. Recobrindo os arenitos da Formação Botucatu, seguiu-se a maior 
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manifestação de vulcanismo fissural ocorrida em região continental. Essa 

manifestação é a resposta magmática dos estágios precoces da ruptura do 

Gondwana e da abertura do Atlântico Sul, que resultou no empilhamento de 

até 2.000 m de basaltos sobre os sedimentos da Bacia do Paraná, além de 

intrudir-se entre os derrames, sob a forma de diques e soleiras. 

 

6) Finalizando a evolução da Bacia do Paraná, há a deposição da 

Superseqüência Bauru, do Cretáceo Superior, composta por rochas 

sedimentares de sistemas eólicos, fluviais e aluviais. 

 

 
 Figura 6-91: Mapa de localização da bacia do Paraná. 
 

 
6.1.8.1.3. Magmatismo da Serra Geral 
 

A Formação Serra Geral é representada por um espesso pacote de lavas 

basálticas continentais, com variações químicas e texturais importantes, resultantes 

de um dos mais significativos processos vulcânicos ocorrido nos continentes. Esta 
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unidade cobre mais de 1,2 milhão de km quadrado, correspondentes a 75% da 

extensão da Bacia Sedimentar do Paraná, com espessura de 350 m nas bordas e 

mais de 1.000 m no centro da bacia. A zona principal de efusão das lavas situa-se 

ao longo do Arco de Ponta Grossa, identificado pelo enxame de diques básicos de 

direção geral N30W. 

O basalto é a lava vulcânica que extravasou para a superfície através de 

grandes fissuras. Cada corrida de lava formou um pacote de rochas que constitui um 

derrame e pode atingir 30 a 40 metros de espessura, compondo-se de três partes 

principais: base, núcleo e topo. 

O padrão de fraturamento, juntamente com as zonas vesiculares do topo 

dos derrames, pode funcionar como canais alimentadores de aquíferos 

subterrâneos, necessitando medidas de monitoramento da descarga de efluentes 

químicos, industriais e domésticos para evitar a contaminação das águas superficiais 

e subterrâneas. 

Durante o Mesozóico, um intenso vulcanismo fissural afetou grande parte 

das bacias cratônicas sul-americanas, constituindo ampla província magmática. Na 

Bacia do Paraná, o evento se traduziu por uma espessa cobertura de lavas, uma 

intrincada rede de diques cortando a seção sedimentar inteira e vários níveis de 

soleiras intrudidas segundo os planos de estratificação dos sedimentos paleozoicos 

(Milani et al. 2006). A invasão magmática ocorreu em praticamente toda a bacia e 

atualmente, com aproximadamente 133 Ma2 de retrabalhamento erosivo, três 

quartos da área total da bacia ainda está recoberto pelas rochas ígneas da 

Formação Serra Geral. 

Peate et al. (1992), na tentativa de separar os diferentes grupos 

composicionais nas lavas da Província Magmática do Paraná com base na 

estratigrafia interna da província e da modelagem petrogenética, estabeleceram seis 

magmas-tipo. Os magmas são distintos com base na abundância e razão dos 

elementos maiores e traço. Os grupos e suas principais características são 
apresentados na (Tabela 6-14). 
 
Tabela 6-14: Magmas-tipo segundo a classificação de Peate et al. (1992). 

Magma Tipo Características TiO2 Ti/Y Ti/Zr Sr87/Sr86 
Gramado BTi/Y e Ti 0,7 – 1,9 < 310 < 70 0,7075-0,7167 

Esmeralda BTi/Y e Ti 1,1 – 2,3 < 310 > 60 0,7046-0,7086 
Ribeira ATi/Y e BTi 1,5 – 2,3 > 310 > 65 0,7055-0,7060 
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Paranapanema ATi/Y e Ti 1,7 – 3,2 > 310 > 65 0,7055-0,7063 
Pitanga ATi/Y e Ti > 2,9 > 350 > 60 0,7055-0,7060 
Urubici ATi/Y e Ti > 3,3 > 500 > 57 0,7048-0,7065 

Os magmas-tipo definidos por Peate et al. (1992), são agrupados em BTi 

(Gramado e Esmeralda) e ATi (Urubici, Pitanga, Paranapanema e Ribeira) 

apresentando características composicionais similares. 

O magma-tipo Gramado tem uma assinatura distinta com relação aos 

tipos ATi, com enriquecimento relativo em elementos LILE (large-ion-lithophile 

elements) sobre elementos Terras Raras Leves (ETRL) e elementos HFS (high field 

strength), e possui uma anomalia negativa em Ti, levando em consideração a 

composição do magma primitivo. 

O magma-tipo Esmeralda é similar ao Gramado, porém apresenta 

empobrecimento em elementos traço incompatíveis. O magma tipo Esmeralda 

possui maior razão Ti/Zr que o magma-tipo Gramado. Ambos mostram 

empobrecimento significativo em Nb e Ta relativamente ao La. O tipo Gramado 

apresenta alta razão 87Sr/86Sri (0,7075 – 0,7167) e o Esmeralda baixa razão 

87Sr/86Sri (0,7046 – 0,7086). 

Os magmas-tipo Ribeira, Paranapanema e Pitanga possuem 

concentrações de TiO2 variando de 1,5 a 4,1% , porém são analisados juntos por 

apresentarem composições semelhantes. Apresentam padrões similares de 

elementos traço, diferindo apenas no grau de enriquecimento, nas anomalias 

negativas Nb-Ta com relação aos elementos LILE e elementos Terras Raras leves. 

Têm, igualmente, razão isotópica restrita (87Sr/86Sri = 0,7055 – 0,7063; εNdi = -1,6 

a -3,6; 206Pb/204Pb = 17,81 a 18,12) com relação aos outros magmas-tipo, e têm 

sido agrupados e denominados “basaltos do Norte”. 

Esses três magmas-tipo apresentam uma relação espacial e juntos 

equivalem à quase metade do volume total das lavas preservadas. As lavas 

Paranapanema cobrem uma extensa área da região norte do Paraná, próximo ao 

Rio Paraná. As lavas Pitanga se concentram ao longo da margem nordeste e leste 

(Peate, 1997). 

O magma-tipo Urubici, assim como o magma tipo Pitanga, tem ATi (>3%), 

porém o Urubici difere do Pitanga pela concentração de Sr (550 ppm) e baixo 

Fe2O3(t) (14,5 %), e maior fracionamento em elementos Terras Raras pesados 

(ETRP). Dados sobre a coexistência de ilmenita e Ti-magnetita indicam baixas 
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condições de fugacidade de oxigênio do magma Urubici, que apresenta 

empobrecimento em Nb e Ta com relação ao La e K (Peate, 1997). 

De acordo com Nardy et al. (2002), o vulcanismo na Bacia do Paraná 

produziu 800.000 km3 de lavas, sendo 97,5% lavas basálticas e o restante lavas 

ácidas. Mesmo estando em menor quantidade, segundo os autores, essas rochas 

apresentam destaque por representarem a fase final do evento vulcânico ocorrido na 

bacia. 
 

6.1.8.1.4. Recursos Minerais 
 

As principais ocorrências minerais na Avaliação do Potencial para 

Minerais Industriais na Região Central do Paraná (CRUZ et al., 2010) referem-se à 

extração de materiais destinados à construção civil (areia e basalto). 

Levantamento realizado através do site do DNPM 

(www.sigmine.cprm.gov.br) em junho de 2017, registrou-se a existência de cinco 

processos na AII do aproveitamento (Tabela 6-15), sendo dois deles, relativo à 

pesquisa de areia e o restante, relativo a extração de basalto. Localizado na AID, 

não existe nenhum processo. 
 
Tabela 6-15: Processo mineratório da AII. 

Processo Área 
(ha) Situação Requerente Substância Uso 

826545/1993 49,82 Requerimento 
de Lavra 

Vergilio Castagnoli 
S/A Basalto Construção 

Civil 

826508/2002 23,10 Concessão de 
Lavra 

Martins & Pontes 
LTDA Basalto Construção 

Civil 

826375/2014 979,96 Autorização de 
pesquisa 

Pedro Luiz Venier 
LTDA Areia Construção 

Civil 

826784/2016 48,22 Autorização de 
pesquisa 

Martins & Pontes 
LTDA Basalto Brita 

826158/2017 948,21 Requerimento 
de pesquisa 

Camargo & 
Campanini Ltda. Areia Construção 

Civil 
Fonte: SIGMINE/DNPM (Junho de 2017). 

 
 
6.1.8.2. Caracterização Local (AID) 
 

As rochas que compõem a AID da CGH Pitanga encontram-se 

representadas pela unidade Formação Serra Geral (Peate et al. 1992), caracterizada 

localmente por derrames de basalto. 
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O basalto é uma rocha ígnea eruptiva de composição máfica, por isso rica 

em silicatos de magnésio e ferro, e com baixo conteúdo em sílica, que constitui uma 

das rochas mais abundantes na crosta terrestre. É uma rocha de granulação fina, 

coloração escura, matriz afanítica frequentemente com textura porfiritica, com 

fenocristais de olivina, augita e plagioclásio, e uma matriz cristalina fina. Como 

minerais acessórios encontram-se, principalmente, óxidos de ferro e titânio. O 

basalto, pela sua dureza e resistência a meteorização, é explorada para a produção 

de alvenarias e de agregados de construção civil e como rocha ornamental para 

revestimentos e calçadas.  

No trecho do empreendimento prevalece o basalto melonocrático, de 

coloração cinza amarronzado a cinza-escuro, granulação predominante fina (0,2mm 
a 1,00mm), maciça, afanitica e localmente apresenta oxidação, (Figura 6-17: Mapa 

de geologia). Apresentam mineralogia simples, composto principalmente por 
minerais como plagioclásio, piroxênio, olivina e quartzo. (Figura 6-10). Tais 

ocorrências também são observadas mais abaixo (Figura 6-11). 
 
 

  
Figura 6-10: Basalto melonocrático, granulação fina, na seção superior da CGH Pitanga. 
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Figura 6-11: Basalto afanítico, apresentando oxidação, abaixo da tomada d´água da CGH Pitanga. 
 
 

Os Basaltos encontram-se bastante fraturados, prevalecendo direção N-

W (Figura 6-12), como observado na seção prevista para a implantação da tomada 

d´água. 
 
 

  
Figura 6-12: Fratura com direção N-W na seção da tomada d´água CGH Pitanga. 

 
 

As principais deformações tectônicas encontram-se associadas ao 

domínio autóctone do embasamento, onde prevalecem direções preferenciais N a 

NW (lineação mineral no domínio autóctone inferior e de eixo de dobras e lineação 

mineral no domínio autóctone). Tais efeitos podem ser sentidos na AID através de 

falhas ou zonas de cisalhamento, com direções preferenciais N e NW, as quais além 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

98 

 

de responderem pela forte incisão da drenagem, associada à superimposição, 

implicam sucessivas angularidades. A seção do aproveitamento encontra-se 

integralmente representada por falhamento com direção NW, que associado aos 

esforços epirogenéticos pós-pliocênicos, responderam por superimposição do rio 
Pitanga e forte encaixamento do talvegue (Figura 6-13).  
 

 
Figura 6-13: Superimposição do rio Pitanga na seção superior da CGH Pitanga em linha de falha. 
 
 

A forte incisão responde pela exposição das estruturas basalticas ao 

longo do talvegue, que foram deformadas no período pós-colisional (deformações 

tardias), correspondendo a falhas normais com colapso de blocos associado a alívio 

de compressão (Figura 6-14). 
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Figura 6-14: Zona de cisalhamento pouco abaixo da tomada d´agua, seção representada por 
colapsos estruturais associados a alívio de compressão. 
 
 

A ação da tectônica ortogonal responde por sucessivas angularidades 

(Figura 6-17: Mapa de geologia). Localmente tais efeitos podem se sentidos tanto 

na orientação do rio Pitanga na seção do aproveitamento e nas angularidades que 

antecedem ou sucedem o referido trecho, como por falhamentos, presenciados 
abaixo do local previsto para a implantação da casa de força (Figura 6-15). 
 

  
Figura 6-15: Falhamentos e mudança na orientação do rio Pitanga na seção prevista para a 
implantação da casa de força. 
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A forte incisão do talvegue expõe as estruturas basalticas ao longo do 

curso d´água, que foram deformadas no período pós-colisional (deformações 

tardias), onde são presenciadas falhas transcorrentes perpendiculares ao curso 

atual, com colapso de blocos associado a alívio de compressão. A forte incisão do 

talvegue e o colapso de estruturas implicam desenvolvimento de saltos e 

corredeiras, além de barramento do curso por travessões rochosos. Enquanto os 

saltos e corredeiras aumentam a energia potencial, fator importante para os 
objetivos do aproveitamento (Figura 6-16), os travessões implicam barramentos 

naturais, que contribuem para a implantação de tomada d´água. 
 

 
Figura 6-16: Sucessão de quedas d´água formando corredeiras, na seção intermediária do 
aproveitamento (CGH Pitanga). 
 
 

Quanto aos aspectos geotécnicos, a área se apresenta estruturalmente 

estável. Pelo fato do cisalhamento rúptil ocorrer no nível estrutural superior e 

intermediário (até cerca de 15 km de profundidade), as fraturas e falhas encontram-

se preenchidas, levando a admitir existência de segurança ao empreendimento 

quanto a eventuais problemas de estanqueidade ou de sismicidade induzida, mesmo 

considerando a ausência de reservatório para o aproveitamento em questão. 
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Figura 6-17: Mapa de geologia. 
 
 
6.1.8.3. Geomorfologia 
 

6.1.8.3.1. Metodologia 
 

O diagnóstico da geomorfologia da AII apoiou-se em levantamentos de 

campo tendo como referência a escala de registro de 1:20.000. A denominação da 

unidade geomorfológica apoiou-se no Atlas Geomorfológico do Estado do Paraná 

publicado pela MINEROPAR (2006). 

O diagnóstico na AID fundamentou-se em levantamentos de campo e 

representação cartográfica (esboço geomorfológico) na escala de 1:2.500, tendo 

como subsídio os parâmetros estabelecidos pela Subcomissão de Cartas 

Geomorfológicas da UGI (União Geográfica Internacional), descritos por TRICART 
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(1965)6. Os modelados do relevo foram caracterizados segundo a gênese, considerando 

a participação dos componentes estruturais e processos morfogenéticos (AB´SÁBER, 1969). 

O índice de dissecação foi atribuído com base na dimensão interfluvial e grau de 

aprofundamento da drenagem. Na oportunidade foi considerada a geometria das vertentes, 

utilizando-se dos modelos desenvolvidos por TROEH (1965). A caracterização das 

formações superficiais (DEWOLF, 1965)7, teve como referência a classificação proposta por 

CARVALHO & ROTTA (1974). 

A avaliação da vulnerabilidade à erosão levou em consideração os 

parâmetros morfométricos identificados pelo índice de dissecação, além do 

comportamento das formações superficiais (classe de solos). 
 

6.1.8.3.2. Caracterização Regional (AII) 
 

A princípio, o relevo do Paraná, em sua maior parte, forma-se de um 

vasto planalto com uma pequena inclinação nas direções noroeste, oeste e sudoeste 

do Estado. Abrange os terrenos arenítico-basálticos do Planalto meridional brasileiro 

e os terrenos cristalinos paralelos ao oceano atlântico. Vale mencionar que segundo 

o geólogo alemão, Reinhard Maack, as terras paranaenses podem ser agrupadas 

em cinco unidades geomorfológicas que se sucedem de leste para oeste, nas 

seguintes ordens:  

Litoral ou baixada litorânea; Serra do Mar; Primeiro Planalto ou Planalto 

de Curitiba; Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa e terceiro Planalto ou 

Planalto de Garapuava. 

 

1 – A baixada litorânea ou Litoral é constituída por uma faixa de terras 

baixas com cerca de vinte quilômetros de largura média. Consiste em uma região 

                                                
6 Conforme recomendações da Subcomissão de Cartas Geomorfológicas da UGI, a representação 
geomorfológica deve conter os seguintes elementos: 1) morfométricos, correspondentes às 
informações métricas importantes, no caso individualizadas pelos índices de dissecação; 2) 
morfográficos, correspondentes às formas de relevo resultantes do processo evolutivo, na presente 
situação identificadas através de símbolos pontuais e lineares; 3) morfogenéticos, referentes aos 
processos responsáveis pela elaboração das formas representadas, no presente estudo tratado em 
nível de relatório e representação de formas erosivas; 4) morfocronológicos, correspondentes ao 
período de formação ou elaboração de formas ou feições, consideradas em nível de relatório. 
7 As formações superficiais são definidas por DEWOLF (1965) como formações continentais, friáveis 
ou secundariamente consolidadas, provenientes da desagregação mecânica e da alteração química 
das rochas, que tenham ou não sofrido remanejamento e transporte, e qualquer que seja a sua 
gênese e sua evolução. 
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rebaixada através de um falhamentos marginal de um antigo nível do Planalto 

paranaense. Vale ressaltar que este fenômeno ocorreu na era Cenozoica ou no final 

da Mesozoica. Abrange terrenos baixos e inundáveis (planícies aluviais e formações 

arenosas) e morros cristalinos com cerca de cinquenta metros de altura. Em sua 

porção setentrional, a baixada litorânea se fragmenta para dar lugar a baía de 

Paranaguá, cujo aspecto digitado resulta da penetração do mar através de antigos 

vales fluviais (Gonçalves, 2010). 
 

2 – A serra do Mar forma o rebordo oriental do Planalto Cristalino e 

domina com suas enérgicas escarpas a Planície Litorânea. Pertence ao Complexo 

Cristalino Brasileiro, sendo formada por Granitos e Gnaisses. No Paraná a serra 

apresenta-se fragmentada em maciços isolados, entre os quais se insinua o nível do 

Planalto Cristalino (900 m) até alcançar a borda oriental, ao contrário do que 

acontece em São Paulo. Vale lembrar que os maciços ultrapassam em cem metros 

essa cota. Isso faz com que a serra do Mar no Paraná, além da escarpa (Graciosa e 

Farinha Seca) que se volta para leste com um desnível de mil metros, também 

apresente uma escarpa interior, voltada para oeste. Não obstante, esta mostra um 

desnível de apenas cem metros. Tenha-se presente que as atuais formas da Serra 

do Mar tem origem em vários fatores, dentre os quais podem-se citar: diferença de 

resistência das rochas, falhamento do relevo e sucessivas trocas climáticas 

(Gonçalves, 2010). 

 

3 – O Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba, tem início na Serra do 

Mar e estende-se para o oeste até a escarpa Devoniana (Serrinha, Serra de São 

Luiz, etc.). Ele advém de uma erosão, que rebaixou de um antigo nível, e seus 

terrenos antigos pertence a era Pré-Cambriana. O primeiro Planalto é constituído por 

uma faixa de terrenos cristalinos, que se estende em sentido Norte-Sul, a oeste da 

Serra do Mar, apresentando uma largura média de cem metros e cerca de 900 m de 

altura. Cumpre assinalar que a topografia varia de acidentada, ao norte, a 

suavemente ondulada, ao sul. A bacia sedimentar de Curitiba é formada por um 

antigo lago, que nos dias atuais é atulhado de sedimentos. O Planalto Cristalino 

abrange duas partes, Zona norte e sul: 
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A) Zona Norte: apresenta um relevo mais acidentado por causa da ação 

erosiva do Rio Ribeira e seus afluentes. Vale ressaltar que as rochas 

predominantes são os Filitos, calcários, Dolomitos, Mármores e Quartzitos. 

Pela sua fisionomia montanhosa, é chamada de região serrana de Açungui, 

que possui elevações dentre as quais pode-se citar a Serra Ouro Fino (de 

1025 a 1050 m) e Serra da Bocaina (de 1200 a 1300 m), Serra da Canha 

ou Paranapiacaba (de 1200 a 1300 m) e Serra do Piraí (de 1080 a 1150 m). 
 

B) Zona Sul: possui formas topográficas mais suaves e uniformes que variam 

de 850 a 950 metros de altitude, e largura de 70 a 80 quilômetros. O relevo 

possui origem cristalina (granito e gnaisses e sua superfície é representada 

por argila e areias, que encontram-se depositadas ao longo do rio Iguaçu, 

seus afluentes e ao redor das cidades de Curitiba e Araucária (Gonçalves, 

2010). 

4 – O Segundo Planalto ou Planalto de Ponta Grossa, consiste em uma 

região ocupada pelos Campos Gerais e é formada por terrenos do período 

paleozoico. Convém ponderar que sua formação geológica corresponde a 

terrenos sedimentares antigos da era Paleozoica. Em relação as rochas mais 

comuns, pode-se citar: arenitos (Vila Velha e Furnas), folhelos (Ponta Grossa e os 

Betuminosos), carvão mineral, varvitos, siltitos e tilitos. Em pequenas regiões, 

aparecem rochas ígneas intrusivas (Gonçalves, 2010). 

 

O Segundo Planalto limita-se a leste, através de uma escarpa, a 

Escarpa Devoniana, que cai para o Planalto Cristalino e, a oeste, por meio do 

paredão da Serra geral – escarpa da Esperança, que sobe para o Terceiro 

Planalto. Vale lembrar que o Segundo Planalto é formado por uma topografia 

suave e possui uma ligeira inclinação para oeste, apresentando uma extremidade 

oriental que alcança 1200 metros de altura e na base da Serra geral, a oeste, 

possui apenas 500 metros. Apresenta uma faixa de terras com cerca de cem 

quilometros de largura e descreve uma gigantesca meia lua com uma cavidade 

que se volta para leste. As maiores altitudes do Segundo Planalto (1100 a 1200 

metros) encontram-se na Escarpa Devoniana, declinado para sudoeste, oeste e 
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noroeste. Os pontos baixos (350 a 560 metros) estão situados na parte norte, no 

encontro do Segundo Planalto (Planalto de Ponta Grossa) com o terceiro Planalto 

(Planalto de Guarapuava) (Gonçalves, 2010). 

 

5 – O terceiro Planalto ou Planalto de Guarapuava, constitui a mais 

extensa das unidades de relevo do Paraná, ocupando dois terços de superfície do 

estado, localizado nas terras situadas a oeste da escarpa da Esperança. Limita-

se, a leste, a Serra geral, que, com um desnível de 750m, domina o Segundo 

Planalto a oeste, o limite é formado através do rio Paraná, que ao lado do ponto 

onde ficavam os saltos de Sete Quedas, forma um desfiladeiro. Tenha-se 

presente que o planalto se estende além dos limites do Paraná e forma parte dos 

territórios de Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Argentina (Gonçalves, 2010). 

 

O Terceiro Planalto, assim como o Segundo Planalto, inclina-se 

suavemente para o ocidente: cai de 1250m, a leste, para 300m nas margens do 

Paraná (a montante de Sete Quedas). Constituído por uma sucessão de derrames 

(empilhados) de basalto, diabásios e meláfiros – e aos depósitos de arenitos 

(Botucatu e Caiuá) da era Mesozoica, onde ocorreu o maior derrame de lavas 

vulcânicas de todo o mundo. Vale lembrar que este famoso derrame também é 

conhecido como derrame de Trapp, que formou a terra roxa (Gonçalves, 2010). 
 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

106 

 

 
 Figura 6-18: Mapa geomorfológico do Paraná 

 
 

A bacia do rio Pitanga se insere no compartimento geomorfológico do 

Terceiro Planalto. Apresenta dissecação média e ocupa uma área de 2398,46 

quilômetros quadrados, que corresponde a 14,54% da folha geomorfológica de 

Campo Mourão. 

A classe de declividade predominante é menor que 12% em uma área 

de 1773,88 quilômetros quadrados. Em relação ao relevo apresenta um gradiente 

de 850 metros com altitude variando entre 360 (mínima) e 1220 (máxima). As 

formas predominantes são topos alongados, vertentes convexas e vales em V 

modeladas em rochas da formação Serra geral (Atlas Geomorfológico do Paraná, 

2006).  

Tais evidências são perceptíveis na morfologia do entorno do 

empreendimento, onde prevalecem modelados de topos alongados, vertentes 

convexas e vales em V, entrecortados por modelados aguçados e estruturas 

monoclinais do tipo hog-backs, correspondentes a flancos de dobras, sustentadas 
por basalto (Figura 6-19). 
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Figura 6-19: Modelados de topos alongados e vales em V. 
 
 

A drenagem na referida área encontra-se influenciada diretamente pela 

tectônica proterozóica e reativações terciárias, que além de imprimir o forte controle 

estrutural na orientação dos talvegues, determinaram as condições apropriadas para 

os objetivos do empreendimento: sucessão de saltos e corredeiras com forte energia 

potencial ou afogamentos estruturais associados a travessões ao longo do leito. 

As vertentes, de forma geral, apresentam perfil retilíneo ou suave 

convexo, tendo como nível de base local o próprio talvegue ou níveis de 

pedimentação coluvionados. Nas seções representadas por soleiras geralmente 

constata-se o desenvolvimento de superfícies alveolares, onde são presenciados 

depósitos alúvio-coluviais holocênicos. 
 

6.1.8.3.3. Caracterização local (AID) 
 

A AID se individualiza pela forte incisão do talvegue do rio Pitanga, 

associada à superimposição estimulada pelos esforços epirogenéticos positivos pós-
pliocênicos. A forte incisão da drenagem (Figura 6-31: Mapa de geomorfologia) 

mostra a estreita relação com a deformação principal nos derrames Basalticos do 

Terceiro Planalto. A partir da tomada d´água prevista para o empreendimento 

(Figura 6-20), o rio Pitanga, que corria no sentido NE, é submetido tectonicamente a 

forte angularidade, passando a apresentar direção NW. No referido ponto, as 

vertentes apresentam perfil retilíneo tendendo a convexo, que culminam, no umbral 

de parada, em exposições rochosas. 
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Figura 6-20: Seção da tomada d´água da CGH Pitanga em ponto de inflexão de angularidade. 
Presença de vertentes retilíneas e exposições rochosas no talvegue. 

 
Após transpor travessão estrutural no ponto de inflexão da angularidade, 

onde está prevista a implantação da tomada d´água, o curso passa a correr 

entalhado com vertentes marcadas por declives superiores aos 80%. A forma 

resultante se individualiza pelo típico vale em “v” representado por perfil de encosta 

retilíneo tendendo a convexo, com baixo desenvolvimento físico das formações 

superficiais (Figura 6-21). 
 

  
Figura 6-21: Vale fortemente encaixado na seção média e inferior da CGH Pitanga, marcado pela 
superimposição. 
 

Na seção final, o rio Pitanga, é submetido tectonicamente a nova 

angularidade, passando a apresentar nova direção. No referido trecho, as vertentes 

continuam apresentando perfis de encosta retilíneos ou pouco convexos, que 

culminam em níveis de base locais caracterizados por exposições rochosas. (Figura 
6-22). 
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Figura 6-22: Nível de base locais caracterizados por 
exposições rochosas. 

 

A tectônica exerce influência direta tanto na disposição do curso principal, 

representada por feixes de cisalhamento, como pelo gradiente do canal, através de 
sucessivos saltos e corredeiras, associados a falhamentos (Figura 6-23). 

 

 
Figura 6-23: Ajustamento tectônico de blocos estruturais por alívio de compressão, com formação de 
saltos e corredeiras, no terço médio do aproveitamento. 
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A disposição de blocos estruturais por alívio de compressão respondeu 

ainda por formação de travessões perpendiculares, os quais contribuem para 

represamento de trechos, tornando-os propícios à implantação de tomada d´água, 

como se observa tanto na seção da tomada d´água projetada como na seção 
intermediária do aproveitamento (Figura 6-24). 

 
Figura 6-24: Travessão estrutural perpendicular ao curso principal, na seção intermediária do 
aproveitamento. 
 

Outros efeitos da tectônica são sentidos ao longo do trecho, 

principalmente no terço médio do aproveitamento, onde falhamentos respondem 

pela formação de semi-rifts (Figura 6-25), além de processo erosivo associado à 

energia potencial do escoamento fluvial (Figura 6-26). 
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Figura 6-25: Formação de semi-rifts por incisão 
do talvegue em falhamento. 

Figura 6-26: Erosão Fluvial. 

 
O conduto de baixa pressão está previsto para ser implantado na margem 

direita do rio Pitanga, onde as vertentes apresentam características semelhantes: na 

seção superior do aproveitamento, em função da forte incisão do talvegue, a 

declividade da encosta se individualiza por forte gradiente, entre 100% e 150%, com 

perfis retilíneos tendendo a convexizados (Figura 6-27), passando no trecho final 

para declives mais suavizados, com perfis de encostas retilíneos (Figura 6-28). 
 

 
Figura 6-27: Vertente com declive próximo a 150% 
pouco abaixo da tomada d´água da CGH Pitanga. Local 
previsto para a passagem do conduto de baixa pressão, 
margem direita do rio Pitanga. 
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Figura 6-28: Trecho final com declives mais suavizados, com perfis de encostas retilíneos. 

 
O local previsto para a implantação da casa de força se caracteriza por 

superfície mais aplainada, (Figura 6-29) o que reduz a possibilidade de cortes ou 

aterros para a referida ação. 

 

 
Figura 6-29: Local previsto para a implantação de parte 
do conduto da CGH Pitanga. 
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6.1.8.3.4. Vulnerabilidade à Erosão 
 

A declividade e a interface solo-rocha, além de defeitos estruturais 

contidos nos derrames de basalto, respondem diretamente pelos fatores 

geomecânicos da tensão cisalhante. A declividade implica diretamente no ângulo de 

atrito, através da conjugação das tensões cisalhante e normal. A presença de 

falhamento, além de favorecer o fenômeno epigênico com consequente aumento da 

declividade, influi na condução da água de subsuperfície. Esta por sua vez, 

responde pela redução da coesão dos depósitos de cobertura, portadores de textura 
argilosa, indutores da ruptura de massa. (Figura 6-30: Mapa de vulnerabilidade). 

Na área destina a implantação da CGH Pitanga, não foi encontrado 

nenhum vestígio de deslizamento de massa, apesar da declividade e dos tipos de 

solos encontrados. 
 

 
Figura 6-30: Mapa de vulnerabilidade do estado do Paraná. 
 
 

Considerando o projeto básico do empreendimento, torna-se importante 

advertir para a vulnerabilidade do trecho previsto às intervenções tecnogênicas 
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associadas ao empreendimento. A suscetibilidade aos processos morfogenéticos 

associados aos deslizamentos de massa na área implica na adoção de medidas 

apropriadas para atenuar tais fenômenos, principalmente no trecho destinado à 

implantação do conduto de baixa pressão. 
 

 
Figura 6-31. Mapa de Geomorfologia 
 
 Legenda 
 

 Planalto Residual da Formação Teresina – 2o Planalto Paranaense  
 

 Planalto Residual da Formação Serra geral - 2o Planalto Paranaense 
 

 Planalto do Alto Ivai - 2o Planalto Paranaense  
 

 Planalto Candido de Abreu - 2o Planalto Paranaense 
 

 Planalto Pitanga/Avaiporã - 3o Planalto Paranaense 
 

 Planalto Médio/Alto - 3o Planalto Paranaense 
 

 Planalto Londrina - 3o Planalto Paranaense 
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 Topografia da área de estudo 
 

Para a definição da topografia da área de estudo foi contratada a empresa 

GS Souto Engenharia Ltda, especializada nesta modalidade de levantamento.   

 

O trabalho foi conduzido em duas fases principais:  

 

· Apoio básico;  

· Levantamento planialtimétrico cadastral da área de obra; 

Com a realização dos levantamentos planialtimétricos na área em estudo, 

foi possível obter os valores das quedas disponíveis para o aproveitamento, bem 

como o cadastramento do modelo topográfico do terreno.   

O resultado deste levantamento é uma malha de pontos a qual foi 

elaborada uma restituição topográfica com curvas de nível com precisão suficiente 

para a concepção do arranjo, bem como levantamentos quantitativos de volumes 

materiais de escavação.   

A condição topográfica da ADA é demarcada por curvas de nível 

acentuadas na margem direita do rio Pitanga, referente ao Município de Pitanga, 

compondo relevo forte à ondulado, compondo taludes com baixa até alta 

declividade.  
 

6.2. MEIO BIÓTICO 
 

 Localização e Caracterização das Áreas de Preservação Permanente 
 

A Área de Preservação Permanente, conforme mapa de uso e ocupação 

do solo anexo (035-DB-U11_R00) e estudos da flora local, é possível demonstrar 

que na APP do Rio Pitanga, região onde está inserida a CGH Pitanga é 

caracterizada como estágio médio de regeneração. A área em questão tem 50 

metros de largura ao longo do trecho do rio Pitanga onde está inserido o 

empreendimento. 
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Figura 6-32: APP rio Pitanga composta por 
vegetação nativa. 

Figura 6-33: Vegetação Nativa margenado o rio 
Pitanga. 

 

 Localização e Caracterização das Áreas de Reconhecida Importância 
para a Biodiversidade e Unidades de Conservação 

 

Em consulta ao sítio eletrônico do Instituto Ambiental do Paraná - IAP e 

ao sítio eletrônico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio (Sistema Informatizado de Monitoria de RPPNs), não foram identificadas 

unidades de conservação nas áreas de influência do empreendimento (ADA, AID e 
AII), tampouco na área do município de Pitanga (Figura 6-34). 

Nos municípios vizinhos, foram identificadas 02 unidades de conservação 
conforme pode ser observado na (Tabela 6-16): 
 
Tabela 6-16: Unidades de conservação nos municípios mais próximos do empreendimento 

Denominação Ato de Criação Área (há) Município 
Parque Florestal 
Estadual Córrego 
Maria Flora (a ser 

categorizado) 

Dec. 5.513 de 
07.10.1982 48,68 Cândido Abreu 

ARIE de São 
Domingos 

Dec. 7.456 de 
27.11.1990 163,9 Roncador 

 
 

Em relação a áreas de importância para a biodiversidade, no Paraná, está 

sendo implementada pelo Instituto Ambiental do Paraná uma ferramenta para gestão 

ambiental com base no planejamento da paisagem, delimitando as áreas de maior 

importância para a biodiversidade paranaense. Trata-se do Programa Áreas 
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Estratégicas para a Conservação da Biodiversidade no Paraná, que visa a 

conservação dos remanescentes florestais e a restauração de áreas para a 

formação de corredores ecológicos. 

 Num contexto regional, considerando os municípios que pertencem ao 
escritório regional do IAP de Pitanga (ERPIT), a (Figura 6-34) mostra um panorama 

das áreas estratégicas para conservação e restauração. O território do município de 

Pitanga pode ser visualizado na região cental para leste da referida figura. No leste 

do munícpio de Pitanga está a área prioritária para restauração, estando ela 

distando de onde se pretende instalar a CGH Pitanga. 
 

 
Figura 6-34: Áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade na região do empreendimento 
FONTE: IAP, 2018 
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 Localização e Caracterização dos Diferentes Ecossistemas e Unidades 
Ambientais 

 

A Floresta Atlântica, com uma cobertura total em torno de 150 milhões de 

hectares, é um bioma que se expande entre as regiões tropicais e subtropicais da 

América do Sul (RIBEIRO et al., 2009). Atualmente, o bioma é considerado um 

hotspot para a conservação da biodiversidade e isso se deve, além do grau de 

devastação e ameaça antrópica, à grande riqueza de espécies vegetais e animais e 

o alto grau de endemismo (MYERS et al., 2000). Galindo-Leal; Câmara (2003), em 

revisão sobre o bioma, ainda completa, que mesmo com o alto grau de 

fragmentação e habitat perdido, a Floresta Atlântica ainda contém áreas bem 

conservadas ou formando contínuos florestais, com grande heterogeneidade de 

ambientes, o que contribui diretamente para o elevado número de espécies 

(METZGER et al., 2009). 

Integrando o bioma Mata Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista (FOM) é 

uma das principais formações vegetais brasileira. A distribuição atual da FOM 

remonta ao fim da última era glacial (BEHLING; PILLAR, 2007; KOCH; CORRÊA, 

2010). Em tempos de clima mais frio, a Floresta Ombrófila Mista estendia-se até o 

nordeste brasileiro, contudo, quando a temperatura da Terra começou a se elevar e 

o sul do país tornou-se mais úmido, esta formação vegetacional regrediu 

principalmente para o Planalto Meridional brasileiro, porém, algumas populações 

ficaram isoladas em locais de grandes altitudes na Serra da Mantiqueira e na Serra 

do Mar, onde o clima frio e úmido permiti sua existência até os dias atuais 

(BAUERMANN; BEHLING, 2009; KERSTEN et al., 2015; KOCH; CORRÊA, 2010). A 

Floresta Ombrófila Mista leva esse nome por mesclar uma flora de origem 

temperada (austral-antártica-andina) com uma flora de origem tropical (afro-

brasileira), as disjunções dessa formação vegetal são encontradas em diferentes 

situações geográficas na faixa de contato com outros tipos florestais, ficando difícil 

estabelecer limites florísticos (IBGE, 2012). 

A FOM originalmente ocupava uma extensão de aproximadamente 200 

mil quilômetros quadrados, sendo que deste total uma grande parte cobria os 

estados do Paraná (40%), Santa Catarina (30%) e Rio Grande do Sul (25%). Além 

do Brasil, a FOM se estende ainda para regiões que alcançam a província de 
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Missiones na Argentina e algumas porções no Paraguai (IBGE, 2012; KERSTEN et 

al., 2015). No entanto, devido à grande exploração da espécie Araucaria 

angustifolia, espécie fortemente associada a esta formação florestal, esta 
fitofisionomia tem sido reduzida drasticamente nos últimos anos (KOCH; CORRÊA, 

2010). 

Os estudos de áreas naturais afetadas pelo desenvolvimento das 

atividades humanas são importantes instrumentos para a manutenção dos 

ecossistemas (PEREIRA et al., 2010). A análise estrutural é especificamente 

justificada, quando intervenções estão sendo planejadas, para serem efetuadas 

numa comunidade florestal qualquer (SCOLFORO; MELLO, 1997). Assim, o 

levantamento da vegetação por meio do conhecimento de sua composição, 

estrutura, funcionamento e distribuição é um elemento importante na execução de 

estudos ambientais, pois possibilita o mapeamento e a caracterização inicial da 

paisagem, a identificação dos tipos fisionômicos, estimativas da diversidade de 

plantas, estágio de conservação e caracterização das espécies de interesse (KLINK; 

MACHADO, 2005). 

De acordo com o Mapa de formações Fitogeográficas, desenvolvido pelo 

Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do estado do Paraná (ITCG), a área 

em estudo está localizada dentro da fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista 

Montana (ITCG, 2009), mas sabendo também que a área está associada a um curso 

d´água, não pode ignorar a influência aluvial na vegetação, com isso, pode ser 

categorizada também como Floresta Ombrófila Mista Aluvial. 

 

 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FLORA 
 

6.2.4.1. Justificativas e Objetivos da Intervenção 
 

Na área de estudo, há a necessidade de supressão da vegetação, para 

instalação da Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Pitanga. A intervenção total do 

empreendimento equivale à uma área de 3,6 ha, no entanto, uma parte a suprimida 

corresponde a áreas de pastagem (2,75 ha) e uma outra porção corresponde a um 

fragmento de vegetação ciliar (0,92 ha).  
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Tabela 6-17: Estimativas de intervenção do empreendimento na vegetação 

Estrutura A. Pastagem (m²) A. Vegetação Nativa (m²) Área Total (m²) 
Acesso 22734.14 1860.14 24594.28 

Casa de Força 843.9 560.67 1404.57 
Tomada D'Água 0 754,63 754,43 

Chaminé de Equilíbrio 168.27 0 168.27 
Conduto 3800.33 6096.51 9896.84 

Total 27546.64 9271.95 36818.59 
  

Este trabalho teve como objetivo principal realizar o inventário da 

comunidade arbórea de um trecho de floresta secundária ciliar nas margens de um 

dos pontos do Rio Pitanga (margem direita), no município de Pitanga, PR, a fim de 

se obter informações qualitativas e quantitativas do fragmento de Floresta Atlântica 

presente no local. Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

· Analisar a composição, estrutura e diversidade de espécies arbóreas da 

comunidade; 

· Analisar o estágio sucessional da área de acordo com legislação prevista; 

· Analisar a estrutura fitossociológica das principais espécies e sua 

representatividade na comunidade arbórea, assim como fazer o cálculo do 

volume de madeira dos indivíduos arbóreos; 

· Analisar a comunidade em termos de grupos ecológicos (grupos sucessionais e 

síndromes de dispersão) das espécies e relacionar com o estágio sucessional; 

· Compor o processo de autorização para intervenção ambiental; 

· Subsidiar a análise do processo de intervenção ambiental por parte do órgão 

ambiental competente.  

 
6.2.4.2. Metodologia 
 
6.2.4.2.1. Área de Estudo 
 

O empreendimento localiza-se no município de Pitanga, mesorregião 
centro-sul do Estado do Paraná e na Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí (Figura 6-35). O 

fragmento está sobre uma área de regeneração natural e possui aproximadamente 
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3,6 hectares, contudo, uma parte corresponde a áreas de pastagem (2,75 ha) e uma 

outra porção corresponde a um fragmento de vegetação ciliar (0,92) ao longo da 
margem direita do rio Pitanga (Figura 6-35 A). Em em seu entorno é possível 

observar uma grande área de pastagem e monoculturas (Figura 6-35 B). 

O clima da região segundo Köppen é o Cfb (KOTTEK, 2006), subtropical 

sem estações secas com verões amenos. A temperatura média das mínimas de 

inverno é de 13,5 ºC e a média das máximas de verão de 21,2 ºC, com média anual 

total de 17,6 ºC. Possui uma pluviosidade média anual de 1692 mm (IAPAR, 1994) e 

a altitude é de ≈660m. De acordo com o Mapa de formações Fitogeográficas, 

desenvolvido pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do estado do 

Paraná (ITCG) (Anexo), a área em estudo está localizada dentro da fitofisionomia da 

Floresta Ombrófila Mista Montana (ITCG, 2009), mas sabendo também que a área 

está associada a um curso d´água, não pode ignorar a influência aluvial na 

vegetação, com isso, pode ser categorizada também como Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial. 
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Figura 6-35: Mapa demonstrando a localização da área de estudo (CGH Pitanga, Pitanga, PR). A- Mapa do Brasil com destaque 
para o estado do Paraná. B- Mapa do estado do Paraná com as suas devidas Macrorregiões com destaque para cidade de 
Pitanga. C- Pontos onde foram alocadas as parcelas para este trabalho

A B 
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Figura 6-36: Caracterização da área de estudo. A: 
Visão do Rio Pitanga e da vegetação ciliar nas 
suas margens. B- Visão das áreas de pastagem e 
da monocultura no entorno fragmento florestal. 
Setas brancas indicam o fragmento inventariado. 
C: Visão do interior do fragmento. 

 
 
 

A 

B 

C 

A 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

124 

 

 
6.2.4.2.2. Levantamento da Flora – Qualitativo 
 

A partir da metodologia de Avaliação Ecológica Rápida (AER), foi possível 

obter e aplicar informação biológica e ecológica em um curto período de tempo, 

possibilitando avaliar o patrimônio biológico da área e a tomada eficaz de decisões 

conservacionistas para a proteção da biodiversidade local (FELFILI et al., 2006). O 

método consiste no reconhecimento dos tipos de vegetação, elaboração de lista de 

espécies e análise dos resultados. A avalição ecológica tem como objetivo coletar 

dados qualitativos de forma expedita, cujos princípios são similares ao método do 

"caminhamento" descrito por Filgueiras et al. (1994). 

Basicamente, o levantamento empregado consistiu na realização de 

caminhadas em linha reta na vegetação, anotando-se durante intervalos de tempo 

regulares as espécies inéditas que eram visualizadas (Figura 6-37 A). As espécies 

foram identificadas no campo e, quando não foi possível, coletou-se material 

botânico, o qual foi identificado através de consultas à literatura específica e a 
especialistas (Figura 6-37 B). A classificação das famílias de angiospermas seguiu a 

proposta do Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV, 2016), enquanto as 

pteridófitas estão de acordo com o sistema de classificação de Smith et al., 2006. A 

sinonímia e a grafia das espécies foi checada segundo a Lista da Flora do Brasil 

2020 (BFG, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 6-37: A- Anotação das espécies que eram avistadas no levantamento. B- Herborização do 
material vegetal que não foi possível identificar em campo. 
 

 

A B 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

125 

 

6.2.4.2.3. Levantamento da Flora - Quantitativo 
 

A análise quantitativa da flora foi realizada a partir do método de 

inventário florestal. Para a amostragem da vegetação, a área total da mata ciliar 

(0,92 ha) do trecho florestal foi definida como universo amostral, onde foram 

alocadas 10 parcelas fixas de 10 x 10 m, totalizando 0,10 hectares amostrados. O 

modelo de parcelas de área fixa tem como vantagem a padronização das unidades 

amostrais e a possibilidade de obter dados comparáveis com outros estudos na 

região. As parcelas foram georreferenciadas e a coordenadas geográficas centrais 
de cada parcela foram anotadas e estão representadas na Tabela 6-18 e Figura 6-
38. 

Todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 

cm foram medidos em relação ao DAP e altura. O DAP foi medido através de uma 

fita métrica simples e a altura foi estimada pela comparação da altura do podão 

(material utilizado para coletar os indivíduos mais altos). 
 
Tabela 6-18: Coordenadas geográficas centrais das 10 parcelas amostradas. 

Parcelas Longitude Latitude 
Parcela 1 51°35'14.56"O 24°43'32.17"S 
Parcela 2 51°35'13.59"O 24°43'31.63"S 
Parcela 3 51°35'12.42"O 24°43'30.38"S 
Parcela 4 51°35'12.00"O 24°43'29.34"S 
Parcela 5 51°35'11.88"O 24°43'27.53"S 
Parcela 6 51°35'12.10"O 24°43'25.91"S 
Parcela 7 51°35'12.39"O 24°43'24.47"S 
Parcela 8 51°35'12.96"O 24°43'22.16"S 
Parcela 9 51°35'14.48"O 24°43'20.76"S 

Parcela 10 51°35'1.62"O 24°43'13.04"S 
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Figura 6-38: Metodologia para mensuração, coleta e identificação dos indivíduos 
arbóreos. A) Mensuração do CAP (comprimento à altura do peito) com fita métrica e 
anotação dos dados na planilha de campo. B) Anotação dos dados relativos aos 
indivíduos arbóreos. C) Alocação da parcela (10m x 20m) dentro da floresta. 

 
 
 
 
 

A 

A 

C 

B 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

127 

 

6.2.4.2.4. Análise dos Dados 
 

Os parâmetros fitossociológicos obtidos para a área de estudo foram: 

Densidade Absoluta (DA), Área Basal (AB), Freqüência Absoluta (FA), Densidade 

Relativa (DR), Dominância Relativa (DoR), Freqüência Relativa (FR) e Valor de 

Importância (VI) (KENT; COKER, 1992) calculados no software Microsoft Office 

Excel 2013®.  

 

Densidade relativa (DR) = (ni / N) x 100, 
Dominância relativa (DoR) = (ABi / ABT) x 100, 
Frequência relativa (FR) = (Fi / Ft) x 100 
Valor de Importância (VI) = (DR + DoR + FR)/3 
 

Onde: 

ni= número de indivíduos da espécie i; 
N = número de indivíduos amostrados; 
ABi = área basal da espécie i, obtida da soma das áreas basais individuais a partir 

da fórmula do círculo (em m²); 
ABT = área basal total amostrada (em m²); 
Fi = frequência absoluta de cada indivíduo 
Ft = soma dos valores de frequência de cada indivíduo 
 

Para a análise da diversidade das espécies, foram calculados os índices 

de diversidade de Shannon (H') e o de equabilidade de Pielou (J’) baseado em H' 

(MAGURRAN, 2004). Estes atributos foram calculados por meio do programa Past 

versão 3.09. 

Índice de diversidade de Shannon (H’): 
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Onde: 

N = número total de indivíduos amostrados; 
ni = número de indivíduos amostrados na i-ésima espécie; 
S = número de espécies amostradas; 
ln = logaritmo de base neperiana (e). 
 

Índice de Equabilidade de Pielou (J’): 

max
'

H
HC =  ; 

Onde: 
C = Índice de equitabilidade de Pielou; 
Hmax = Ln(S) = diversidade máxima; 

S = número de espécies amostradas. 

 
A classificação das espécies em grupos sucessionais seguiu o modelo 

proposto por (OLIVEIRA-FILHO; SCOLFORO, 2008), considerando-se as 

características ecológicas e sucessionais das espécies para classificá-las, tendo 

como principal fator de inclusão nas categorias a quantidade de luz para seu 

desenvolvimento. Onde: 

 
Pi (pioneiras) = espécies que apresentam maior dependência de luz do que as 

demais categorias, com maior ocorrência em clareiras, bordas e locais abertos;  
SI (secundárias iniciais) = espécies que apresentam dependência intermediária de 

luz, sendo frequentes em clareiras, bordas ou sub-bosque;  
ST (secundárias tardias) = espécies pouco dependentes de luz para realizar seus 

processos fisiológicos, com maior ocorrência em sub-bosque;  

 

A classificação quanto às síndromes de dispersão das sementes seguiu o 

estabelecido por (VAN DER PIJL, 1982), sendo as espécies classificadas em: 
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Zoo (zoocóricas) = espécies que apresentam diásporos adaptados à dispersão por 

animais;  
Ane (anemocóricas) = espécies com diásporos adaptados a dispersão pelo vento;  

Aut (autocóricas) = espécies que possuem auto dispersão. 

 

Em casos onde a espécie não pôde ser classificada por falta de informações, 

foi estabelecida a categoria NC (não classificada). 

 

Outra ferramenta que auxiliou na compreensão da estrutura horizontal e 

vertical da comunidade vegetal partiu da análise da estrutura diamétrica e de altura 

das espécies arbóreas. Estes estudos possibilitam diagnosticar o comportamento da 

regeneração, mortalidade e de alguns eventos no ambiente florestal (ALVES 

JÚNIOR et al., 2010). Para a análise horizontal, os indivíduos foram divididos em 

classes de diâmetro com intervalos de 5 cm. Para a análise vertical, os indivíduos 

foram divididos em classes de diâmetro com intervalos de 2 metros. 
 

6.2.4.2.5. Cálculo Volumétrico 
 

Foram calculados os valores de volumes por espécies amostradas e uma 

estimativa do volume total. A composição volumétrica foi determinada pelo método 

indireto com a utilização da equação volumétrica determinada para Florestas 

Secundárias (CETEC, 1995) utilizando-se a altura total do indivíduo e o DAP com 

casca: 

Vt= 0,000074230 x (DAP^1,707348) x (Ht^1,16873), com R2 = 0,973, 

onde: 

Vt = volume total com casca, em m3; DAP = diâmetro com casca, medido 

a 1,30 m do solo, em centímetros; Ht = altura total, medido em metros.  

 

Os volumes individuais resultantes foram então somados, de forma a se 

determinar o volume total de cada espécie e da área total. Para obter o valor do 

volume em estéreo utilizou-se a seguinte relação entre volume real em m3 e estéreo: 

 

1m3 = 1, 428 st e 1st = 0,70 m3 
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6.2.4.2.6. Suficiência Amostral 
 

A avaliação da suficiência amostral do levantamento florístico foi medida 

pela elaboração da curva de rarefação de espécies ao longo das parcelas 

amostradas na CGH Pitanga, permitindo assim, avaliar se o número de espécies 

arbóreas amostradas representa o número aproximado de espécies existentes na 

área. 

Já para o levantamento fitossociológico a avaliação da suficiência 

amostral foi realizada exclusivamente para a variável volume de madeira, mediante 

a sequência das formulações indicadas por Péllico Netto; Brena (1997) para 
amostragem sistemática (Figura 6-39). Neste caso, conforme sugerido, considerou-

se um erro de amostragem relativo máximo de 10% a 90% de probabilidade. 

Calcularam-se os totais médios das variáveis para a área total de estudo. 

 

 
Figura 6-39: Parâmetros e respectivas equações para cálculo das 
estimativas relativas à abundância de indivíduos. 

 
 

=INVT(0,05;10) 
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6.2.4.3. Resultados e Discussão 
 

6.2.4.3.1. Definição do Tipo Fitofisionômico Amostrado 
 

A Floresta Ombrófila Mista Aluvial é uma fitofisionomia presente no bioma 

Mata Atlântica e este termo foi proposto para designar trechos de Floresta Ombrófila 

Mista que ocupam os terrenos aluvionares (IURK et al., 2009). De forma geral, 

florestas aluviais são definidas como formações arbóreas encontradas nos taludes, 

superfícies de inundação e áreas adjacentes de rios, córregos, lagos ou represas, 

com drenagem bem definida ou mesmo difusa (RODRIGUES, 2001). Constituem 

manchas de vegetação caracterizadas pela combinação diferenciada da atuação de 

fatores abióticos que resultam em trechos florestais com florística e estrutura própria 

(RODRIGUES, 1989). Os ambientes aluviais encontram-se distribuídos pelas mais 

diferentes áreas do país, apresentando as mais notáveis composições de 

biodiversidade (AB’SABER, 2001). Esses ambientes refletem as características 

geológicas, climáticas, hidrológicas e hidrográficas, que atuam como elementos 

definidores da paisagem e, portanto das condições ecológicas locais (RODRIGUES, 

2001). 

 Floresta Ombrófila Mista Aluvial apresenta um porte normalmente em 

torno de 15 metros de altura, no entanto, em muitos pontos podem existir indivíduos 

de Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná) que atuam como espécie emergente 

que chegam a atingir até 30 metros de altura. Nesta formação florestal, o Pinheiro-

do-Paraná geralmente consorcia-se com Gymnanthes klotzschiana (Branquilho), 

Syagrus romanzoffiana (Jerivá), Blepharocalyx salicifolius (Murta), Vitex 

megapotamica (Tarumã), Luehea divaricata (Açoita-Cavalo), Salyx humboldtiana 

(Salgueiro), Schinus terebinthifolius (Aroeira-Vermelha) e variadas espécies de 

Myrtaceae.  
 

6.2.4.3.2. Legislação Pertinente às Florestas Ombrófilas Mistas no Paraná 
 

Para este estudo foi utilizada a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 

2006. Esta lei dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização 

das fitofisionomias do bioma Mata Atlântica, determinando que: 
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Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata 
Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas 
associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: 
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada 
de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 
florestais do Nordeste. 

 

O Art. 4º desta lei define os parâmetros para a avaliação da vegetação do 

Bioma, os quais foram utilizados neste estudo para classificação da fisionomia, 

definição do estágio sucessional, diversidade de espécies, estratos, dentre outros. 
 
Art. 4º. A definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos 
estágios avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 
nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de iniciativa do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
[...] 
§ 2º Na definição referida no caput deste artigo, serão observados os 
seguintes parâmetros básicos:  
I - fisionomia; 
II - estratos predominantes; 
III - distribuição diamétrica e altura; 
IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas; 
V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; 
VI - presença, ausência e características da serapilheira;[...] 

 

Para análise da suficiência amostral, seguiu-se como critério as seguintes análises: 
  

1 - Análise dos dados estatísticos de amostragem. 
1.1 - Estimativa da média volumétrica por unidade amostral/hectare em m3 e 
st. 
1.2 - Estimativa do volume total da população em m3 e st. 
1.3 - Variância. 
1.4 - Desvio-padrão. 
1.5 - Volume médio. 
1.6 - Valor de “T” de student a 90% de probabilidade. 
1.7 - Erro-padrão da média. 
1.8 - Coeficiente de variação. 
1.9 - Limite do erro de amostragem admissível de 10%, ao nível de 90% de 
probabilidade. 
1.10 - Erro calculado de amostragem. 
1.11 - Intervalos de confiança. 
1.12 - Outros dados pertinentes. 
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6.2.4.3.3. Suficiência Amostral 

 

Em relação à suficiência amostral florística, a curva de acumulação de 

espécies (Figura 6-40) mostra uma tendência de estabilização, indicando que o 

esforço amostral foi suficiente para a análise florística. O volume de madeira foi 

utilizado para calcular a suficiência amostral da análise fitossociológica, conforme a 
formulação apresentada na Figura 3-39. De acordo com os cálculos realizados 

(Tabela 6-19), o erro de amostragem relativo do levantamento está abaixo do valor 

considerado aceitável (10% de probabilidade). Pode-se verificar também que para 

um erro relativo de 10%, o número ótimo de parcelas que deveriam ser amostradas 

é de 9,7. Assim, o número de parcelas amostradas neste inventário está acima do 

necessário. 
 

 
Figura 6-40: Curva de rarefação de espécies com intervalo de confiança a 
95%, com a média de indivíduos por parcela, aleatorizada por 600 vezes. 
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Tabela 6-19: Cálculos da suficiência amostral baseado no volume de indivíduos.  
Parâmetro Valor Unidade 
Nº Parcelas amostradas 10 Parcelas 
Intensidade amostral 9 Parcelas 
Média 1,42 m³/0,01ha 
Desvio Padrão 0,20 m³/0,01ha 
Variância 0,04 m³/0,01ha 
Erro Padrão 0,06 m³/0,01ha 
Coeficiente de variação 13,92 % 
t Student (95% de probabilidade) 2,26 - 
Erro amostral absoluto 0,13 ± m³/0,01ha 
Erro amostral relativo 9,40 % 
Intervalo de confiança para a média 1,28 ≤ X ≤ 1,55 ± m³/0,01ha 
Volume total de madeira 130,50 m³/0,92ha 
Intervalo de confiança para o total 118,34 ≤ X ≤ 142,90 ± m³/0,92ha 
 

 

6.2.4.3.4. Estrutura e Florística da Área Amostrada 
 

No total foram registradas 78 espécies, pertencentes à 41 famílias 
botânicas (Tabela 6-20). Algumas espécies não puderam ser identificadas a nível 

específico devido à complexidade taxonômica das mesmas. 

 
Tabela 6-20: Listagem florística das espécies amostradas no perímetro onde será realizada a 
supressão da vegetação. Fotografias de algumas espécies no Anexo 1. 

Família/ Espécie Nome Popular Hábito Origem 
Anacardiaceae    

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeirinha-
vermelha Árvore Nativa 

Annonaceae    
Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer Araticum-cortiça Árvore Nativa 

Aquifoliaceae    
Ilex theezans Mart. ex Reissek Congonha Árvore Nativa 

Araceae    
Monstera deliciosa Liebm. Costela-de-Adão Hemiepífita Exótica 

Araliaceae    
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. Acariçoba-miúda Erva Nativa 

Araucariaceae    
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro-do-brasil Árvore Nativa 

Arecaceae    
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá Arborescen

te Nativa 

Asteraceae    



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

135 

 

Baccharis oreophila Malme Vassoura Árvore Nativa 
Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Vassourão-branco Árvore Nativa 
Vernonanthura sp Assa-peixe Arbusto Nativa 

Begoniaceae    
Begonia cucullata Willd. Azedinha-do-brejo Erva Nativa 

Bignoniaceae    
Jacaranda puberula Cham. Jacarandá Árvore Nativa 

Bromeliaceae    
Tillandsia recurvata (L.) L. Bromélia Epífita Nativa 
Tillandsia stricta Sol. Bromélia Epífita Nativa 
Bromeliaceae sp Bromélia Rupícola Nativa 

Cactaceae    
Lepismium warmingianum (K.Schum.) Barthlott Conambaia Epífita Nativa 

Celastraceae    
Maytenus evonymoides Reissek Tiriveiro Árvore Nativa 

Clethraceae    
Clethra scabra Pers. Canjuja Árvore Nativa 

Combretaceae    
Combretaceae sp - Árvore Nativa 

Commelinaceae    
Commelina sp - Erva Nativa 

Erythroxylaceae    
Erythroxylum cf. amplifolium (Mart.)  O.E.Schulz Fruta-de-pomba Arbusto Nativa 

Euphorbiaceae    
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. Laranjeira-do-mato Árvore Nativa 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Tapiá Árvore Nativa 
Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Branquilho Árvore Nativa 
Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. Canxim Árvore Nativa 
Sebastiania brasiliensis Spreng. Leiteiro Árvore Nativa 

Fabaceae    
Albizia cf. edwallii (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes Angico-pururuca Árvore Nativa 
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico Árvore Nativa 
Bauhinia forficata Link Pata-de-vaca Árvore Nativa 
Fabaceae sp1 - Árvore Nativa 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & 

H.C.Lima Embira-de-sapo Árvore Nativa 

Machaerium stipitatum Vogel Farinha-seca Árvore Nativa 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pau-jacaré Árvore Nativa 

Indeterminada    
Indeterminada 1 - Árvore Nativa 

Lauraceae    
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Canela-peluda Árvore Nativa 
Lauraceae sp1 - Árvore Nativa 
Lauraceae sp2 - Árvore Nativa 
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Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canelinha Árvore Nativa 
Nectandra oppositifolia Nees Canela-fedorenta Árvore Nativa 

Laxmanniaceae    
Cordyline spectabilis Kunth & Bouché Capim-dos-pampas Arborescen

te Nativa 

Malvaceae    
Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo Árvore Nativa 

Marantaceae    
Goeppertia sp Caeté Erva Nativa 

Melastomataceae    
Leandra carassana (DC.) Cogn. Pixirica-de-

barranco Árvore Nativa 

Miconia cinerascens Miq. Casca-de-arroz Árvore Nativa 
Meliaceae    

Cedrela fissilis Vell. Cedro Árvore Nativa 
Trichilia casaretti C.DC. Murta-vermelha Árvore Nativa 

Monimiaceae    
Hennecartia omphalandra J.Poiss. Canema Árvore Nativa 

Moraceae    
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Figueira-do-mato Árvore Nativa 
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Cincho Árvore Nativa 

Myrtaceae    
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Murta Árvore Nativa 
Calyptranthes cf. strigipes O.Berg Guamirim-chorão Árvore Nativa 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg Guabiroba-
capoteira Árvore Nativa 

Eugenia sp.  Árvore Nativa 
Myrcia laruotteana Cambess. Jambinho Árvore Nativa 
Myrcia multiflora (Lam.) DC. Cambuí Árvore Nativa 
Myrcia splendens (Sw.) DC. Jambinho Árvore Nativa 
Siphoneugena reitzii D.Legrand Jambinho-de-juriti Árvore Nativa 

Orchidaceae    
Orchidaceae sp1 Orquídea Epífita Nativa 

Piperaceae    
Piper xylosteoides (Kunth) Steud. Aperta-ruão Arbusto Nativa 

Poaceae    
Bambusoideae sp Bambu Erva Exótica 
Paspalum sp Capim Erva Nativa 
Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster Capim Erva Exótica 

Polypodiaceae    
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Presl - Epífita/ 

Rupícola Nativa 

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota Cipó-cabeludo Epífita Nativa 
Primulaceae    

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Pororoca Árvore Nativa 
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Myrsine gardneriana A.DC. Pororoca Árvore Nativa 
Myrsine umbellata Mart. Pororoca Árvore Nativa 

Proteaceae    
Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca Árvore Nativa 

Rubiaceae    
Alseis floribunda Schott Quina-de-São-

Paulo Árvore Nativa 

Psychotria vellosiana Benth. Café-do-mato Arbusto Nativa 
Rutaceae    

Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. Três-folhas Árvore Nativa 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Maminha-de-porca Árvore Nativa 

Salicaceae    
Casearia sylvestris Sw. Pau-de-espeto Árvore Nativa 

Prockia crucis P.Browne ex L. Marmelinho-da-
serra Árvore Nativa 

Sapindaceae    
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Chal-chal Árvore Nativa 
Cupania vernalis Cambess. Camboatá Árvore Nativa 
Serjania laruotteana Cambess. Cipó-timbó Liana Nativa 

Solanaceae    
Solanum cf. sanctae-catharinae Dunal Canema Árvore Nativa 

Symplocaceae    
Symplocos sp - Árvore Nativa 

 
 

A área inventariada localiza-se na margem direita do rio Pitanga – 

Pitanga/ PR e está em regeneração natural advinda provavelmente por abandono de 

pastagem, o que pode ser visualizado ainda no entorno do fragmento (Figura 6-41). 

Em alguns pontos a declividade do terreno é alta o que dificulta em muito o 

deslocamento dentro do terreno. Cobrindo uma área de aproximadamente 0,92 

hectares, a vegetação se encontra em estágio médio de regeneração, onde não há 

formação de dossel contínuo, contudo verifica-se a formação de dois estratos 

florestais, sendo que o segundo (sub-bosque) ainda está em formação. O primeiro 

não ultrapassa os 10 metros de altura (salve exceções) e as principais espécies que 

destacam-se neste estrato são: Luehea divaricata (Açoita-cavalo), Campomanesia 

guazumifolia (Guabiroba-capoteira), Myrsine umbellata (Pororoca) e algumas 

espécies da família Lauraceae (Canelas). Além de espécies emergentes como 

Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-brasil), Cedrela fissilis (Cedro) e Piptadenia 

gonoacantha (Pau-jacaré). 
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Já o segundo estrato (sub-bosque), com altura que varia de 2 a 5 metros 

é composto principalmente pelas espécies Sebastiania brasiliensis (Leiteiro), 

Gymnanthes klotzschiana (Xaxim-espinhento) e espécies do gênero Piper. Devido a 

falta do dossel totalmente formado, o sub-bosque encontra-se ainda bem iluminado, 

o que dificulta a regeneração de algumas espécies tolerantes a sombra. No banco 

de plântulas foi possível observar uma grande regeneração de espécies tanto do 

dossel quanto do sub-bosque, inclusive foi visualizado a espécie Araucaria 

angustifolia regenerando em vários pontos do fragmento. 

O estrato herbáceo apresenta bem insipiente no fragmento, no entanto 

nos pontos mais úmidos, principalmente próximo onde será construída a casa de 

forção, este estrato encontra-se mais desenvolvido. Dentre as espécies observadas 

podem ser citadas Hydrocotyle leucocephala (Acariçoba-miúda), Commelina sp, 

Goeppertia sp (Caeté), Paspalum sp e várias indivíduos da espécie exótica Urochloa 

decumbens (capim-brachiaria). 

 Em alguns pontos dentro do fragmento é possível observar touceiras 

de bambu sendo formadas (Bambusoidae), o que acaba dificuldade a regeneração 

de outras espécies. Além disso, é possível observar dentro do fragmento também 

pisoteio de gado, oriundo provavelmente da pastagem existente em seu entorno. E 

por fim, vale ressaltar que em alguns pontos não há formação florestal, apenas 
alguns arbustos esparsos (Figura 6-41).  
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Figura 6-41: Características gerais do fragmento e do seu entorno. A) Visão externa do fragmento 
(parte de baixo da fotografia). B: Transição da área de pastagem para o fragmento. C) Visão do 
interior do fragmento. D) Animais pastando na área de monocultura que fica no entorno do fragmento. 
E) Touceira de bambu no interior do fragmento inventariado. F) Área sem formação florestal, apenas 
com arbustos. 
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Com relação às espécies epifíticas, no geral, o fragmento florestal não 

apresenta grande concentração de indivíduos com este hábito de vida, no entanto, 
algumas espécies foram encontradas (Figura 6-42).  Entre as espécies podem ser 

destacados indivíduos das famílias Bromeliaceae (Aechmea sp., Tillandsia spp.), 

Polypodiaceae (Microgramma squamulosa e Campyloneurum nitidum), Orquidaceae 

e Araceae. O termo epífita refere-se as plantas que em algum estágio da sua vida 

utilizam-se dos forófitos (ex.: árvores) como suporte, mas não diretamente dos 

nutrientes, sem estarem conectadas ao solo (MADISON, 1977). Este grupo de 

plantas possui uma importância ecológica muito grande, pois, além de proporcionar 

recursos alimentares, como frutos, néctar, pólen e água para a fauna, possibilitam 

um microambiente especializado para diversos grupos de animais (WAECHTER, 

1992). Além disso, a presença dessas espécies é fundamental para caracterizar 

áreas conservadas.  
 

Nos locais onde há uma vegetação mais adensada a camada da 

serapilheira está mais desenvolvida, no entanto, há vários pontos também onde o 

solo apresenta-se exposto. 

 

 
Figura 6-42: Forófito no interior do fragmento com um 
indivíduo epifítico. 
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6.2.4.3.5. Fitossociologia da área de estudo 

 

Foram amostrados 268 indivíduos no total (considerando cada perfilho 

como um indivíduo) - estimativa de 2680 ind.ha-1 e 2465,6/0,92 ha (área total)- 

distribuídos em 60 espécies e 30 famílias botânicas. A comunidade apresentou uma 

área basal de 3,39 m² - estimativa de 33,9 m².ha-1 e 31,19 m2/0,92. O número de 

indivíduos da comunidade, assim como sua área basal, está bem acima das 

Florestas Ombrófilas Mistas (FOM) consideradas em estágio inicial de regeneração 

(DUNAISKI-JUNIOR, 2015; RIBEIRO et al., 2012), no entanto, quando comparada 

com florestas em estágio intermediário percebe-se uma maior semelhança 

(RONDON-NETO et al., 2002; SEGER et al., 2005; SILVA et al., 2013), o que 

evidencia que a área inventariada está conseguindo avançar nos processos 

sucessionais.  

A família mais abundante foi Myrtaceae (39 indivíduos), seguida de 

Euphorbiaceae (36), Salicaceae (29), Malvaceae (24), Rutaceae (22) Fabaceae (20) 
e Lauraceae (14) totalizando 68,6% dos indivíduos (Figura 6-43). As famílias mais 

abundantes no estudo seguem o padrão encontrado para fitofisionomia da Floresta 

Ombrófila Mista (IURK et al., 2009; SILVA et al., 1995; SONEGO & SOUZA, 2007), 

em especial tendo a família Myrtaceae como mais abundante, família com ampla 

distribuição não só nesta fitofisionomia mas também por todos os fragmentos de 

Mata Atlântica. Tal resultado sugere que a floresta pode ter a capacidade de se 

recompor floristicamente dentro dos padrões esperados para o domínio da Mata 

Atlântica. 
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 Figura 6-43: Densidade das famílias de maior expressão na área de estudo. 
 

O valor do índice de diversidade de espécies de Shannon (H’) encontrado 

para a comunidade foi 3,60 nats.ind-1 e o índice de Equabilidade de Pielou (J’) foi 

0,88. O valor do índice de diversidade de Shannon está próximo daqueles 

encontrados para a mesma fitofisionomia (DIAS et al., 1998; PSCHEIDT et al., 2015; 

SILVA et al, 2012), e principalmente daqueles encontrados no primeiro e segundo 

planalto Paranaense (DURIGAN, 1999; NEGRELLE; LEUCHTENBERGER, 2001; 

RONDON-NETO et al., 2002), isto é, em altitudes mais baixas. 

Os parâmetros fitossociológicos calculados estão representados na 
Tabela 6-21. A comunidade apresentou uma relativa dominância específica, visto 

que a soma do Valor de Importância (VI) das dez primeiras espécies passou dos 

50% (52%). A espécie mais importante em termos de VI foi Luehea divaricata com 

9,4%, por apresentar a maior Dominância Relativa (12,6%) e por estar presente em 

todas as parcelas amostradas. Em um trabalho realizado por Machado et al., 2013 

em vários fragmentos florestais no Paraná também encontraram esta espécie como 

uma das expressivas nas áreas de borda. 

A espécie Sebastiania brasiliensis, com segundo maior valor de 

importância (6,4%), ocupa esta posição por apresentar uma das maiores densidades 
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relativas do fragmento e por estar presente, assim como Gymnanthes klotzschiana, 

em oito das dez parcelas amostradas. Estas duas espécies são reconhecidamente 

abundante em ambientes aluviais (MILANESI & LEITE, 2014), inclusive para G. 

klotzschiana já é reportado adaptações fisiológicas e morfo-anatômicas que 

permitem a sua abundância nestes ambientes (KOLB et al., 1998; NUNES et al., 

2010). Já Casearia sylvestris, com o terceiro maior VI (6,38%) é uma espécie de 

ampla distribuição, presente em todos os biomas brasileiros e no fragmento do 

presente inventário foi a espécie com a maior densidade relativa. Em um trabalho 

realizado por Rondon-Neto et al. (2002) em um fragmento florestal em Curitiba (PR), 

a espécie apresentou o maior VI, o que monstra a capacidade de adaptação da 

espécie a diferentes condições ambientais. 

Além disso, vale destacar a presença da espécie Piptadenia 

gonoacantha, que apesar de poucos indivíduos na área (3), a grande maioria 

apresentam uma relevante área basal, refletindo na segunda maior dominância 

relativa do fragmento. 

 
Tabela 6-21: Dados fitossociológicos das espécies arbóreas (DAP≥ 5 cm) amostradas na área de 
estudo. NI= número de indivíduos, AB = área basal (m2), DR = densidade relativa, DoR = dominância 
relativa, FR = Frequência Relativa, VI = Valor de Importância (%), GS = grupo sucessional: P = 
pioneira, NP = Não Pioneira, NC = Não Classificada. SD = Síndrome de Dispersão: Ane = 
Anemocórica, Zoo = Zoocórica, NC = Não Classificada. 

Espécie GS SD DA AB FA DR DoR FR VI (%) 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Pi Ane 24 0,430 10 8,96 12,64 6,54 9,38 

Sebastiania brasiliensis Spreng. SI Aut 21 0,209 8 7,84 6,14 5,23 6,40 

Casearia sylvestris Sw. Pi Zoo 27 0,197 5 10,07 5,81 3,27 6,38 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Pi Zoo 9 0,303 6 3,36 8,92 3,92 5,40 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg Pi Zoo 15 0,215 6 5,60 6,34 3,92 5,28 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pi Aut 3 0,376 3 1,12 11,06 1,96 4,71 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. SI Aut 12 0,143 8 4,48 4,21 5,23 4,64 

Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. SI Aut 15 0,069 6 5,60 2,04 3,92 3,85 

Myrsine umbellata Mart. Pi Zoo 9 0,108 6 3,36 3,19 3,92 3,49 

Cedrela fissilis Vell. SI Ane 4 0,131 3 1,49 3,86 1,96 2,44 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Pi Zoo 7 0,067 4 2,61 1,99 2,61 2,40 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Pi Aut 5 0,050 5 1,87 1,47 3,27 2,20 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Pi Zoo 7 0,035 4 2,61 1,03 2,61 2,09 

Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer SI Zoo 3 0,107 3 1,12 3,14 1,96 2,07 

Bauhinia forficata Link Pi Aut 5 0,055 4 1,87 1,62 2,61 2,03 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. SI Zoo 4 0,035 4 1,49 1,02 2,61 1,71 

Trichilia casaretti C.DC. ST Zoo 5 0,042 3 1,87 1,22 1,96 1,68 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez SI Zoo 3 0,062 3 1,12 1,83 1,96 1,64 
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Nectandra oppositifolia Nees Pi Zoo 5 0,035 3 1,87 1,02 1,96 1,61 

Siphoneugena reitzii D.Legrand SI Zoo 6 0,025 2 2,24 0,73 1,31 1,43 

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. SI Aut 4 0,016 3 1,49 0,46 1,96 1,31 

Symplocos sp NC NC 3 0,022 3 1,12 0,66 1,96 1,25 

Combretaceae sp NC NC 3 0,061 1 1,12 1,80 0,65 1,19 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. SI Aut 2 0,047 2 0,75 1,39 1,31 1,15 

Myrsine gardneriana A.DC. Pi Zoo 1 0,080 1 0,37 2,34 0,65 1,12 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. SI Zoo 3 0,028 2 1,12 0,82 1,31 1,08 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. SI Zoo 4 0,014 2 1,49 0,42 1,31 1,07 

Indeterminada 1 NC NC 4 0,014 2 1,49 0,42 1,31 1,07 

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Pi Ane 3 0,041 1 1,12 1,21 0,65 1,00 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Pi Zoo 3 0,011 2 1,12 0,33 1,31 0,92 

Cordyline spectabilis Kunth & Bouché ST Zoo 2 0,042 1 0,75 1,23 0,65 0,88 

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima SI Aut 2 0,013 2 0,75 0,39 1,31 0,81 

Prockia crucis P.Browne ex L. ST Zoo 2 0,012 2 0,75 0,35 1,31 0,80 

Solanum cf. sanctae-catharinae Dunal Pi Zoo 2 0,012 2 0,75 0,35 1,31 0,80 

Lauraceae sp1 NC Zoo 2 0,010 2 0,75 0,30 1,31 0,78 

Machaerium stipitatum Vogel Pi Ane 2 0,007 2 0,75 0,20 1,31 0,75 

Hennecartia omphalandra J.Poiss. ST Zoo 2 0,006 2 0,75 0,19 1,31 0,75 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze SI Zoo 1 0,041 1 0,37 1,21 0,65 0,75 

Miconia cinerascens Miq. SI Zoo 2 0,006 2 0,75 0,18 1,31 0,74 

Erythroxylum cf. amplifolium (Mart.) O.E.Schulz SI Zoo 2 0,005 2 0,75 0,16 1,31 0,74 

Cupania vernalis Cambess. Pi Zoo 2 0,027 1 0,75 0,78 0,65 0,73 

Lauraceae sp2 NC Zoo 1 0,039 1 0,37 1,15 0,65 0,72 

Myrcia laruotteana Cambess. Pi Zoo 3 0,009 1 1,12 0,27 0,65 0,68 

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. SI Zoo 2 0,021 1 0,75 0,61 0,65 0,67 

Baccharis oreophila Malme Pi Ane 2 0,018 1 0,75 0,53 0,65 0,64 

Maytenus evonymoides Reissek SI Zoo 2 0,012 1 0,75 0,34 0,65 0,58 

Fabaceae sp1 NC NC 1 0,024 1 0,37 0,71 0,65 0,58 

Clethra scabra Pers. SI Aut 2 0,011 1 0,75 0,33 0,65 0,58 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Pi Zoo 2 0,007 1 0,75 0,22 0,65 0,54 

Roupala montana Aubl. Pi Zoo 2 0,005 1 0,75 0,15 0,65 0,52 

Albizia cf. edwallii (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes Pi Aut 2 0,004 1 0,75 0,13 0,65 0,51 

Jacaranda puberula Cham. SI Ane 1 0,007 1 0,37 0,21 0,65 0,41 

Eugenia sp. NC Zoo 1 0,006 1 0,37 0,18 0,65 0,40 

Ilex theezans Mart. ex Reissek SI Zoo 1 0,005 1 0,37 0,16 0,65 0,40 

Leandra carassana (DC.) Cogn. SI Zoo 1 0,004 1 0,37 0,12 0,65 0,38 

Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. ST Aut 1 0,003 1 0,37 0,08 0,65 0,37 

Schinus terebinthifolia Raddi Pi Zoo 1 0,003 1 0,37 0,08 0,65 0,37 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. SI Zoo 1 0,003 1 0,37 0,08 0,65 0,37 

Alseis floribunda Schott SI Ane 1 0,002 1 0,37 0,07 0,65 0,36 

Calyptranthes cf. strigipes O.Berg SI Zoo 1 0,002 1 0,37 0,06 0,65 0,36 
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Das 60 espécies amostradas, 37 são zoocóricas, 12 são autocóricas, 7 

são anemocóricas e 4 não puderam ser classificadas (NC). Quando analisada a 

abundância dos indivíduos, 146 são zoocóricos, 74 são autocóricos, 37 são 

anemocóricos e 11 não foram classificados (Figura 6-44). 
 

Figura 6-44: Abundância e riqueza das síndromes de dispersão das espécies amostradas. Siglas: 
Zoo- zoocóricas, Ane- anemocóricas, Aut- autocóricas, NC- não classificada. 
 

Com relação aos grupos sucessionais, a maioria das espécies 

amostradas (25 espécies) foram classificadas como secundárias iniciais, seguidas 

pelas Pioneiras (23), Não classificadas (7) e Secundárias Tardias (5). Em 

contrapartida, em relação à abundância dos 268 indivíduos, 141 foram classificados 

como pioneiros, 100 como secundária inicial, 15 não foram classificados e 12 como 
Secundárias tardias (Figura 6-45). 
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Figura 6-45: Abundância e riqueza dos grupos sucessionais da espécies amostradas. Siglas: Pi- 
pioneiras, SI- Secundárias Iniciais, ST- Secundárias Tardia e NC- não classificadas. 

 

Pode-se observar que a comunidade é predominantemente composta por 

espécies Zoocóricas e por grupos sucessionais iniciais (Pioneiras e Secundárias 

Iniciais). Tal resultado indica que apesar de existir uma fauna visitante no local, 

devido ao grande número de espécies e indivíduos dispersos por animais, com 

relação aos grupos sucessionais, a comunidade ainda não conseguiu avançar tanto 

na sucessão, devido ao grande número de espécies e indivíduos que caracterizam 

estágios iniciais de sucessão. 

A comunidade apresentou uma distribuição diamétrica caracterizada 

como “J” reverso (HARPER, 1990) (Figura 6-46), isto é, a comunidade apresenta 

um grande estoque de indivíduos jovens nas primeiras classes de diâmetro e com 

diminuição progressiva destes nas classes diamétricas superiores. Este padrão é 

encontrado em comunidades autorregenerativas, em que existe um balanço entre 

mortalidade e recrutamento e onde o estoque de indivíduos jovens será capaz de 

suprir os adultos senis ou em decrepitude. Com isso, pode-se inferir que a 

comunidade apresenta potencial de manter sua estrutura ao longo do tempo, com 
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um bom estoque de indivíduos jovens capazes de ocupar o lugar deixado pelos 

indivíduos mortos. 
 

 
Figura 6-46: Distribuição diamétrica da comunidade amostrada. 

 
 

Em relação às classes de altura, as alturas dos indivíduos variaram de 2,0 

m (Erythroxylum cf. amplifolium e Myrcia multiflora) a 14,0 m (Araucaria angustifolia), 

no entanto, percebe-se que a comunidade apresenta uma maior quantidade de 

indivíduos na classe de 4 a 6 metros (40,7%) (Figura 6-47), e as do dossel na 

classe de 6 a 8 mestros. Esta característica é observada principalmente em florestas 

mais jovens, isto é, em estágios iniciais a médio de regeneração. Florestas mais 

conservadas nesta fitofisionomia, como observado por Negrelle; Leuchtenberger 

(2001) em um trabalho realizado no Paraná, tendem a ter um dossel superior a 17m, 

composto principalmente por espécies de Lauraceae. 
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Figura 6-47: Distribuição de altura da comunidade inventariada. 

 

6.2.4.3.6. Definição dos Estágios Sucessionais 
 

Localizada em uma região de encosta e com influência aluvionar a área 

inventariada encontra-se encaixada em um vale que serpenteia o Rio Pitanga – 

Pitanga, PR por alguns quilômetros. Em vários pontos dentro do fragmento e ao 

redor do mesmo percebe-se vários impactos antrópicos, como por exemplo, áreas 

de pastagem do gado, inclusive adentrando no fragmento, plantações de 

monocultura, etc. A estratificação florestal pode ser definida em dois estratos, o 

dossel, que se apresenta descontínuo e um sub-bosque ainda em formação, 

diferentemente das formações conservadas (onde é possível definir pelo menos três 

estratos: dossel, sub-dossel e sub-bosque).  

A comunidade apresentou um DAP médio de 10,9 cm, uma área basal de 

33,9 m².ha-1 e a altura do dossel florestal não ultrapassou 9 metros (salve exceções). 

Nos locais onde há uma vegetação mais adensada (principalmente na região onde 

será construída a casa de força) a camada da serapilheira está mais desenvolvida, 

no entanto, na maior parte do fragmento ela se caracteriza pela baixa espessura ou 

ausência em alguns pontos. O estrato herbáceo apresenta-se bem insipiente, mas 

nas áreas mais úmidas pode ser encontrado um maior adensamento desta forma de 
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vida. Com relação aos indivíduos epifíticos, apesar de ser um ambiente úmido, a 

quantidade é muito pouca. De acordo com, Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 

2006 e Resolução Conama nº 2, de 18 de Março de 1994 que define os estágios 

sucessionais de vegetação secundária no estado do Paraná, a área inventariada se 

caracteriza como secundária e se encontra em estágio intermediário de 

regeneração. 
 

Art. 2o As formações florestais abrangidas pela Floresta Ombrófila Densa 
(terras baixas, submontana e montana), Floresta Ombrófila Mista (montana) 
e a Floresta Estacional Semidecidual (submontana), em seus diferentes 
estágios de sucessão de vegetação secundária, apresentam os seguintes 
parâmetros, no Estado do Paraná, tendo como critério a amostragem dos 
indivíduos arbóreos com CAP igual ou maior que 20 cm. 
§ 2o Estágio médio: 
a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando de 1 a 2 estratos, com a 
presença de espécies predominantemente facultativas; 
b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30 espécies, 
apresentam amplitude diamétrica média e amplitude de altura média. A 
altura das espécies lenhosas do dossel varia entre 8 e 17 metros, com área 
basal (m2 /ha) variando entre 15 e 35 m2 /ha; com distribuição diamétrica 
variando entre 10 a 40 cm, e média da amplitude do DAP 25 cm; 
c) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a vida média das 
árvores do dossel é média; 
d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas 
raras. As espécies gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar 
variações de espessura de acordo com a estação do ano e de um lugar a 
outro; 
e) a regeneração das árvores do dossel é pouca; 
f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio médio de regeneração, 
entre outras, podem ser consideradas: congonha (Ilex theezans), 
vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia), canela guaica (Ocotea 
puberula), palmito (Euterpe edulis), guapuruvu (Schizolobium parayba), 
guaricica (Vochsia bifalcata), cedro (Cedrela fissilis), caxeta (Tabebuia 
cassinoides), etc. 
 
 

6.2.4.3.7. Cálculo volumétrico 
 

Os valores de número de indivíduos, área basal, diâmetros médios, altura 

média, volume de madeira (m³ e st) e volume total para a área de estudo estão 
apresentados na (Tabela 6-22).  
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Tabela 6-22: Parâmetros de número de indivíduos, área basal, diâmetros médios, altura média, 
volume de madeira e volume total. 

Parâmetros Valores 
Número de indivíduos 268 
Área basal total (m²/0.1ha) 3,39 
Área basal (m².ha-1) 33,9 
DAP médio (cm) 10,97 
Altura média (m) 5,9 
Volume de madeira (m3/0.1ha) 14,19 
Volume de madeira (m3.ha-1) 142 
Volume de madeira total (m³/0,92ha) 130,55 
Volume de madeira (st/0.1ha) 20,26332 
Volume de madeira (st/0,92ha) 186,42 
 

A comunidade apresentou um volume de madeira total de 14,19 m³ 

(estimativa de 142 m³.ha1 e 130,55 m³/0,92 ha). As duas espécies que apresentaram 

os maiores volumes de madeira foram: Piptadenia gonoacantha 1,94 m³ (estimativa 

de 19,4 m³.ha-1 e 17,85 m³/0,92 ha) e Luehea divaricata 1,87 m³ (estimativa de 18,7 
m³.ha-1 e 17,28 m³/ 0,92ha) (Tabela 6-23). P. gonoacantha, apesar de não estar 

entre as primeiras espécies em VI, na comunidade apresenta indivíduos de grande 

porte. 
 

Tabela 6-23: Os resultados de número de indivíduos, área basal, volume de madeira, volume por 
estéreo e volume estimado total foram apresentados por espécie. NI = Número de indivíduos, AB = 
área basal (m²), Vol = volume de madeira (m³/0,1ha), Vol (st) = volume em estéreo, Vol total 
(m³/0,92ha). 

Espécie NI AB Vol (m³) Vol (st) Vol Total 
(m³/0,92ha) 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 3 0,3759 1,9406 2,7712 17,8537 
Luehea divaricata Mart. & Zucc. 24 0,4296 1,8793 2,6836 17,2895 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg 15 0,2153 0,9992 1,4269 9,1928 
Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 12 0,1429 0,8439 1,2051 7,7638 
Casearia sylvestris Sw. 27 0,1974 0,7158 1,0222 6,5858 
Sebastiania brasiliensis Spreng. 21 0,2087 0,6795 0,9703 6,2511 
Cedrela fissilis Vell. 4 0,1313 0,6758 0,9651 6,2177 
Morta 11 0,1609 0,5882 0,8399 5,4113 
Myrsine umbellata Mart. 9 0,1084 0,5426 0,7748 4,9916 
Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer 3 0,1068 0,4076 0,5821 3,7503 
Myrsine gardneriana A.DC. 1 0,0796 0,4029 0,5753 3,7067 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 1 0,0413 0,3125 0,4462 2,8745 
Myrcia splendens (Sw.) DC. 7 0,0675 0,3089 0,4411 2,8416 
Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. 15 0,0692 0,2828 0,4038 2,6015 
Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. 2 0,0473 0,2809 0,4011 2,5840 
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Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 5 0,0500 0,2708 0,3868 2,4917 
Bauhinia forficata Link 5 0,0549 0,2316 0,3307 2,1305 
Combretaceae sp 3 0,0610 0,2202 0,3144 2,0256 
Myrcia multiflora (Lam.) DC. 4 0,0348 0,1993 0,2846 1,8335 
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 3 0,0620 0,1825 0,2606 1,6790 
Nectandra oppositifolia Nees 5 0,0345 0,1683 0,2403 1,5480 
Trichilia casaretti C.DC. 5 0,0416 0,1671 0,2386 1,5372 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 7 0,0351 0,1605 0,2292 1,4768 
Cupania vernalis Cambess. 2 0,0266 0,1521 0,2172 1,3995 
Piptocarpha axillaris (Less.) Baker 3 0,0412 0,1519 0,2170 1,3977 
Lauraceae sp2 1 0,0390 0,1444 0,2063 1,3288 
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. 3 0,0278 0,1112 0,1589 1,0235 
Symplocos sp 3 0,0224 0,0860 0,1229 0,7915 
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. 2 0,0206 0,0848 0,1212 0,7806 
Cordyline spectabilis Kunth & Bouché 2 0,0418 0,0775 0,1107 0,7131 
Baccharis oreophila Malme 2 0,0180 0,0764 0,1092 0,7032 
Siphoneugena reitzii D.Legrand 6 0,0249 0,0757 0,1081 0,6961 
Fabaceae sp1 1 0,0241 0,0646 0,0922 0,5941 
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 4 0,0157 0,0587 0,0838 0,5398 
Maytenus evonymoides Reissek 2 0,0117 0,0564 0,0806 0,5193 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 3 0,0113 0,0551 0,0787 0,5071 
Indeterminada 1 4 0,0143 0,0504 0,0720 0,4640 
Prockia crucis P.Browne ex L. 2 0,0120 0,0490 0,0700 0,4510 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 
Niederl. 4 0,0143 0,0465 0,0664 0,4277 
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & 
H.C.Lima 2 0,0133 0,0395 0,0564 0,3631 
Clethra scabra Pers. 2 0,0114 0,0310 0,0442 0,2849 
Lauraceae sp1 2 0,0102 0,0285 0,0407 0,2624 
Solanum cf. sanctae-catharinae Dunal 2 0,0120 0,0282 0,0403 0,2598 
Eugenia sp. 1 0,0062 0,0252 0,0360 0,2322 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg 2 0,0074 0,0231 0,0330 0,2127 
Jacaranda puberula Cham. 1 0,0072 0,0229 0,0328 0,2111 
Myrcia laruotteana Cambess. 3 0,0093 0,0226 0,0323 0,2080 
Machaerium stipitatum Vogel 2 0,0068 0,0220 0,0314 0,2021 
Hennecartia omphalandra J.Poiss. 2 0,0064 0,0206 0,0294 0,1894 
Miconia cinerascens Miq. 2 0,0062 0,0183 0,0261 0,1683 
Leandra carassana (DC.) Cogn. 1 0,0042 0,0180 0,0258 0,1659 
Ilex theezans Mart. ex Reissek 1 0,0054 0,0180 0,0257 0,1653 
Roupala montana Aubl. 2 0,0052 0,0167 0,0238 0,1535 
Albizia cf. edwallii (Hoehne) Barneby & 
J.W.Grimes 2 0,0043 0,0130 0,0186 0,1198 
Erythroxylum cf. amplifolium (Mart.) O.E.Schulz 2 0,0055 0,0118 0,0169 0,1088 
Schinus terebinthifolia Raddi 1 0,0029 0,0105 0,0150 0,0968 
Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. 1 0,0029 0,0081 0,0116 0,0746 
Alseis floribunda Schott 1 0,0023 0,0067 0,0096 0,0617 
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Calyptranthes cf. strigipes O.Berg 1 0,0020 0,0060 0,0086 0,0556 
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 1 0,0029 0,0058 0,0083 0,0533 

 

 
O volume de madeira total na área de estudo está próximo do encontrado 

para Florestas Ombrófilas Mistas em estágio inicial a médio de regeneração, no 

entanto, diferenças no volume de madeira entre áreas distintas podem estar 

relacionadas à composição florística, estrutura diamétrica, estágio de sucessão, grau 

de perturbação e estrutura edáfica da comunidade. 
 

6.2.4.3.8. Espécies Imunes ao Corte e/ou Ameaçadas de Extinção 
 

Na área de estudo, foram encontradas duas espécies ameaçadas de 

extinção. Segundo os critérios do Livro Vermelho da Flora do Brasil (MARTINELLI; 

MORAES, 2013) a espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze enquadra-se na 

categoria “Em Perigo”, já a espécie Cedrela fissilis Vell. na categoria “Vulnerável”. 

Com relação as categorias da IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

(IUCN, 2017) a espécie C. fissilis encontra-se na categoria “Em perigo” e A. 

angustifolia como “Criticamente ameaçada”. 

 

6.2.4.4. Considerações Finais 
 

O inventário da vegetação na área de implantação do conducto para CGH 

Pitanga, no trecho da margem direita do Rio Pitanga – Pitanga, PR, avaliou os 

possíveis impactos oriundos da supressão desta vegetação, assim como o volume 

de madeira das espécies arbóreas do local. No total foi amostrada uma área de 3,6 

ha, contudo, o inventário de 0,1 hectare foi realizado no interior da mata ciliar que 

corresponde a 0,92 hectares que sofrerá intervenção. Em alguns pontos deste 

perímetro observa-se uma vegetação mais herbácea e arbustiva dominando a área. 

De acordo com o Mapa de formações Fitogeográficas, desenvolvido pelo Instituto de 

Terras, Cartografia e Geociências do estado do Paraná (Anexo 3) e levando em 

consideração o estabelecido pelo IBGE (2012), a área de estudo está inserida na 

Mata Atlântica, mas especificamente na fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista. 
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Foram feitas análises qualitativa e quantitativa da flora. Para análise 

quantitativa, os resultados foram obtidos a partir do método de inventário florestal, 

onde todos os indivíduos arbóreos com DAP ≥ 5 cm foram mensurados, 

identificados, e tiveram sua altura estimada. Todos os parâmetros fitossociológicos 

foram calculados e as espécies foram classificadas em grupos sucessionais 

(pioneira, secundária inicial e secundária tardia) e grupos de síndromes de dispersão 

(zoocóricas, anemocóricas e autocóricas). Também foi avaliada a distribuição 

diamétrica da comunidade amostrada, além de calculados os valores de volumes 

por espécies amostradas e uma estimativa do volume total. 

No inventário florestal como um todo, foram registradas 78 espécies 

distribuídas em 41 famílias. Já para os dados fitossociológicos das espécies 

arbóreas/ arbustivas foram registradas 60 espécies distribuídas em 30 famílias. 

Foram encontradas duas espécies exóticas Urochloa decumbens (Capim-brachiaria) 

e Monstera deliciosa (Costela-de-Adão), mas destaque especial para a primeira, 

pois é considerada como uma espécie invasora na Mata Atlântica. O fragmento 

florestal não apresentou quantidade relevante de indivíduos epifíticos, porém foram 

amostrados indivíduos das famílias Araceae, Bromeliaceae, Polypodiaceae, e 

Orquidaceae. Em alguns pontos do fragmento observa-se o adensamento de 

algumas espécies herbáceas e arbustivas como por exemplo Paspalum sp. (capim) 

e Bambusoideae sp. (Bambu). Não há a formação de um dossel definido e o sub-

bosque ainda está em formação. Além disso, percebe-se que a área sofre com 

alguns impactos antrópicos já existentes. 

Os parâmetros diversidade (H’), equabilidade (J’) e área basal estão 

dentro do encontrado para outros fragmentos de Floresta Ombrófila Mista no estado 

do Paraná. 

As cinco espécies com maior valor de importância (VI) foram Luehea 

divaricata (Açoita-cavalo), Sebastiania brasiliensis (Leiteiro), Casearia sylvestris 

(Pau-de-espeto), Syagrus romanzoffiana (Jerivá) e Campomanesia guazumifolia 

(Guabiroba-capoteira). Juntas somaram 32,85% do VI total, 35,82% da densidade 

relativa e 39,85% da dominância relativa, refletindo uma comunidade com baixa 

dominância específica. Quanto aos grupos sucessionais, as espécies Pioneiras 

representaram 52,6% do total de indivíduos e as Secundárias iniciais 37,3%. Quanto 
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à síndrome de dispersão, as espécies zoocóricas representaram 54,5% dos 

indivíduos. O volume de madeira calculado para a área foi de 14,19 m³, 

representando 142 m³.ha-1 e 130,55m³/0,92 ha. Estes parâmetros em conjunto 

refletem o estágio intermediário de regeneração da área. 

Dentre as espécies amostradas, conforme mencionado nas listas da 

IUCN e do CNCFlora, as espécies Cedrela fissilis e Araucaria angustifolia são 

consideradas ameaçadas de extinção, com isso, recomenda-se evitar, na 

supressão, áreas que contenham estas espécies. Todas as variáveis ecológicas 

avaliadas neste estudo indicam uma comunidade que apresenta alguns sinais de 

impacto antrópico na vegetação, contudo, em alguns pontos está conseguindo 

avançar nos processos sucessionais. 

Como todo empreendimento, a instalação da CGH na área inventariada 

acabará acarretando impactos negativos para flora, visto que, a vegetação é um dos 

constituintes bióticos dos ecossistemas que exerce importante papel estruturador de 

habitats: quanto mais complexa sua estrutura vertical, maior a possibilidade de 

estabelecimento de comunidades bióticas. No entanto, diante dos resultados 

encontrados, percebe-se que a implantação da CGH Pitanga não acarretará 

impactos de grande magnitude na vegetação, uma vez que os padrões observados 

no inventário estão dentro do encontrado para florestas secundárias da mesma 

fitofisionomia. Além disso, as espécies que ocorrem no local, em sua grande 

maioria, são espécies comuns e com ampla distribuição, com isso, a recuperação da 

área pós distúrbio se dará de forma mais rápida, sem contar que no seu entorno 

existe alguns fragmentos de floresta que podem acabar estimulando a regeneração 

das espécies. 

 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA 
 

Para o estudo e caracterização da fauna terrestre e ictiofauna da área de 

influência da CGH Pitanga foram utilizados dados primários levantados durante 

expedição à área do futuro empreendimento e dados secundários provenientes de 

outros estudos realizados em regiões próximas do mesmo bioma. 

O presente estudo foi realizado na zona rural do município de Pitanga, 

estado do Paraná, nas áreas de influência do empreendimento. A região em que se 
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insere o município apresenta-se fortemente descaracterizada em relação à estrutura 

ecológica original Atualmente, existem poucas manchas de vegetação com algum 

componente nativo, a maioria em locais mais acidentados do relevo e impróprios ao 

cultivo de grãos ou estabelecimento de pastagem para o gado. 

 

6.2.5.1. Local de Estudo 
 

A figura a seguir, mostra as áreas de Influência direta e influência indireta 

da fauna onde ocorreram os estudos da fauna, sejam eles através de transectos ou 

através de estudos pontuais, como o caso da Ictiofauna, através de rede de malhas 

e mastofauna através de armadilhas fotográficas. As metodologias utilizadas foram 

melhor descritas a seguir.  

 

 
Figura 6-48: Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) onde foram 
realizados os estudos de fauna. 
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6.2.5.2. ICTIOFAUNA 
 

6.2.5.2.1. Introdução 
 

No mundo, existe em torno de 1,8 milhão de espécies vivas conhecidas 

(Cox & Moore, 2000), das quais aproximadamente 55.000 são vertebrados e, 

destes, em média 28.000 são peixes (Nelson, 2006). A grande riqueza de espécies 

deste grupo também reflete na sua diversidade morfológica e ecológica. A maior 

parte desta diversidade está nas águas tropicais (Agostinho & Júlio Jr, 1999), 

principalmente nas águas doces neotropicais. Levantamentos realizados em riachos 

e cabeceiras no Alto Paraná, principalmente do Estado de São Paulo (e.g., Casatti et 

al., 2001, Castro & Casatti, 1997, Castro et al., 2003, Langeani et al,. 2005a,b), 

demonstram a presença de uma fauna bastante diversificada e também registram a 

ocorrência de várias espécies alóctones e exóticas, em que cerca de 6 a 15% das 

espécies referidas são novas (Castro et al., 2003, 2004, 2005). 

Ultimamente os estudos de riachos vem aumentando, pois suas 

dimensões reduzidas tornam estes ambientes muito sensíveis à antropização. Na 

bacia do rio Paraná particularmente, esses ambientes estão em alto grau de 

degradação antes mesmo de serem estudados (Luiz et al., 1998). Para a 

compreensão destes ecossistemas é importante estudar as espécies de peixes, 

principalmente quanto à origem das fontes de alimentos e as relações com as áreas 

adjacentes, pois as informações disponíveis são ainda escassas (Oliveira & 

Bennemann, 2005). Assim sendo, o objetivo deste trabalho foi levantar as 

informações sobre a ictiofauna presente na área da CGH Pitanga, na cidade de 

Pitanga, Paraná. 
 

6.2.5.2.2. Metodologia 
 

Para conhecer a ictiofauna existente na área da CGH Pitanga, alguns 

moradores da área foram entrevistados. A entrevista foi conduzida no dia 9 de 

março de 2018, com o morador que vendeu parte da sua propriedade para a 

implantação do empreendimento e seus ajudantes que estavam presentes na 
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ocasião. Os entrevistados foram indagados sobre as espécies de peixes vista na 

região, e se os moradores locais utilizavam o rio Pitanga para pescaria. 

Também foi realizado um breve levantamento de dados da diversidade de 

peixes nas proximidades da área de estudo, para ajudar na compreensão das 

comunidades ali presentes. 
 

6.2.5.2.3. Resultados e Discussão 
 

6.2.5.2.4. Entrevistas 
 

O morador entrevistado relatou que a população ribeirinha não utiliza o rio 

para pescaria. Devido à falta de informação do entrevistado à respeito da taxonomia 

e nomes científicos das espécies, foi possível levantar a diversidade apenas pelo 

nome popular. As espécies citadas pelo mesmo foram: Bagre (designação comum 

dada aos peixes da ordem Siluriformes na maior parte da América do Sul), Lambari 

(designação vulgar atribuída à espécies de peixes do gênero Astyanax, da família 

Characidae), Carpa (peixe teleósteo da família Cyprinidae, de coloração cinza 

prateado) e Traíra (peixe teleósteo da família Erythrinidae, com dorso negro, laterais 

pardo-escuros e abdômen branco). 
 

6.2.5.2.5. Dados Secundários 
 

Aqui é apresentada uma síntese sobre a diversidade da ictiofauna próxima à 

cidade de Pitanga, com os peixes registrados no Médio Iguaçu. 

De acordo com o trabalho consultado (IPARDES, 2004.), a lista sumarizada 
das espécies presentes no Médio Iguaçu está presente abaixo (Figura 6-49). 
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 Figura 6-49: Lista sumarizada das espécies presentes no Médio Iguaçu, (IPARDES, 2004). 

 
 

Ainda de acordo com o trabalho, a ictiofauna do rio Iguaçu é caracterizada 

por um baixo número de espécies, pela ausência de inúmeras famílias de peixes 

muito comuns na bacia do Paraná e pelo elevado grau de endemismo (Julio Jr. et 

al., 1997), sendo que a semelhança da ictiofauna da região do alto e altíssimo rio 
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Iguaçu com a do “Domínio Leste Brasileiro” (Ringuelet, 1975) não é devido somente 

às características fisiográficas destas regiões, mas também à dificuldade de 

identificar a composição taxonômica da maioria dos grupos representados (Buckup, 

1996). 
 

 Atualmente são conhecidas cerca de 80 espécies de peixes para a 

bacia hidrográfica do rio Iguaçu, distribuídas em 16 famílias e seis ordens. A 

ictiofauna do alto rio Iguaçu é composta por 47 espécies de peixes, sendo que dez 

podem ser consideradas exclusivas para esse sistema hidrográfico, não ocorrendo 

em outros riachos na bacia do rio Paraná (Abilhoa, 2004). Entretanto o número de 

espécies para as cabeceiras é reduzido em relação à ictiofauna de toda a bacia, 

sendo que Brown e Mathews (1995) apresentam dados corroborando a ideia de que 

a diversidade tende a diminuir em direção às cabeceiras dos riachos, sugerindo a 

existência de relação entre a dimensão do hábitat e diversidade específica. Iguaçu, 

distribuídas em 16 famílias e seis ordens. 
 

6.2.5.2.6. Considerações finais 
 

Pela entrevista realizada, foi possível saber pouco sobre a diversidade de 

peixes presentes na área de influência da CGH Pitanga, com ocorrência de espécies 

comuns. Porém, de acordo com os dados secundários foi possível perceber que a 

região possui grande diversidade de peixes, porém está condicionada a qualidade 

ambiental. Regiões já degradadas e antropizadas tendem a possuir menor riqueza 

de peixes. 

Cabe ressaltar que no local de instalação da CGH Pitanga existem 
barreiras naturais que impactam na migração das espécies (Figura 6-50). 
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 Figura 6-50: Barreira natural no trecho de implantação da CGH  

 
 

6.2.5.3. HERPETOFAUNA 
 

6.2.5.3.1. Introdução 
 

A herpetologia é uma subárea da zoologia que abrange estudos sobre 

anfíbios e répteis. Estes dois grupos são amplamente distribuídos de forma 

cosmopolita e são particularmente diversificados na região Neotropical, onde o Brasil 

encontra-se inserido. A composição desses grupos é considerada uma das maiores 

(Rodrigues, 2005; Silvano & Segalla, 2005), e atualmente, são conhecidas 

aproximadamente 1025 espécies de anfíbios (Segalla et al., 2016) e 770 espécies 

de répteis (Costa & Bérnils, 2015) para o Brasil. 

Os répteis são representados por quelônios, escamados e crocodilianos e 

possuem como característica geral a ectotermia (e.g., temperatura corporal oscila de 

acordo com a temperatura do ambiente). Os répteis possuem pele seca e córnea 

(revestida por escamas ou placas ósseas) que reduz a perda de umidade do corpo, 

representando, assim, os primeiros vertebrados adaptados a ambientes com baixa 
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umidade (Sabino & Prado, 2000). Apesar disso, algumas espécies podem ser 

encontradas em ambientes aquáticos de água doce ou marinha. Os répteis são 

importantes na manutenção do fluxo de energia em cadeias tróficas, sendo alguns 

considerados predadores de topo de cadeia (crocodilianos) ou controladores de 

pragas (serpentes com hábitos rodentívoros). No entanto, declínios populacionais 

para os grupos dos répteis são comumente reportados e as principais causas 

apontadas são: degradação e fragmentação de habitats, exploração natural (caça e 

biopirataria; Marques et al., 2002; Silva et al., 2007), introdução de espécies 

exóticas, poluição e doenças (Gibbons et al., 2000). Ainda, espécies florestais são 

mais vulneráveis por serem incapazes de suportar altas temperaturas causadas por 

desmatamento, ao passo que, espécies de formações abertas podem ser mais 

resilientes, mas podem sofrer declínio populacional em vista da expansão de 

plantações agrícolas (Rodrigues, 2005). Poucos estudos mostraram a 

vulnerabilidade de répteis frente a fatores impactantes como os supracitados 

(França & Araujo, 2006), e, portanto, devido ao declínio das populações de répteis, 

seja por fatores ecológicos ou históricos, há ainda a necessidade de estudos básicos 

(taxonômicos, ecológicos e história natural) para fins de implementação de métodos 

que incluam estratégias efetivas para conservação dos diferentes grupos de répteis. 

 Os anfíbios são representados por anuros, cecílias e salamandras. 

Entre esses, o grupo mais diversificado e conhecido são os anuros (sapos, rãs e 

pererecas), possuindo alta diversidade em aspectos morfológicos e 

comportamentais e, principalmente, reprodutivos, possibilitando que as espécies 

ocupem variados tipos de ambientes (Duellman & Trueb, 1986; Haddad, 1988). 

Anuros machos utilizam um sistema complexo de comunicação para fins de 

reprodução e outros tipos de interações (respostas agressivas a machos 

competidores; Wells 2007). O tipo de sinal acústico mais comumente emitido por 

machos adultos é classificado como o canto de anúncio (Wells 2007; Toledo et al., 

2015). Este, até certo ponto, é conservado e estereotipado (muitas vezes por fatores 

históricos/filogenéticos; Wells 2007), sendo de grande importância no 

reconhecimento específico e sucesso reprodutivo. Portanto, o canto de anúncio tem 

sido amplamente utilizado em delimitações taxonômicas entre espécies e 

populações de anuros (Padial et al., 2008; Carvalho & Giaretta, 2013), 
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representando uma importante ferramenta em inventários e/ou monitoramentos de 

anuros, auxiliando no reconhecimento de espécies em habitats inacessíveis (Obrist 

et al., 2010).  

As cecílias, em função de seus hábitos fossoriais (vivem em galerias 

subterrâneas) são pouco conhecidas, principalmente em termos de diversidade e as 

salamandras são conhecidas apenas na Amazônia, em vista da sua recente invasão 

na América do Sul (Sabino & Prado, 2000).  

 Os anfíbios também representam importante categoria em cadeias 

tróficas, possuindo hábitos insetívoros representando vertebrados controladores de 

pragas. Alguns trabalhos têm reportado declínios populacionais destes organismos 

(Heyer et al., 1988; Pombal & Haddad, 1999; Eterovick et al., 2005) causados por 

alterações/degradações ambientais (poluição de águas, contaminação por 

pesticidas, mudanças climáticas, espécies invasoras, comércio ilegal de animais 

silvestres, entre outros) e até mesmo por fatores ecológicos (fungo Batrachochytrium 

dendrobatidis; Preuss et al., 2016). Essas causas estão atreladas às peculiaridades 

dos anfíbios em seu modo de vida, como permeabilidade da pele e ciclo de vida 

tanto aquático como terrestre (Duellman, 1986), o que confere grande sensibilidade 

a esses fatores supracitados; representam, portanto, importantes bioindicadores da 

qualidade ambiental (Haddad, 1988). No entanto, os estudos sobre declínios 

populacionais são ainda insatisfatórios e isso se deve, principalmente, à falta de 

conhecimento sobre conhecimentos básicos sobre a biologia das espécies (Silvano 

& Segalla, 2005). 

 O domínio morfoclimático da Mata Atlântica é predominante no estado 

do Paraná (Morellato & Haddad, 2000), sendo considerado um hotspot para 

conservação da biodiversidade, dada a elevada riqueza de sua biota (Myers et al., 

2000; Mittermeier et al., 2004). Dada a intensa redução de sua extensão original, 

principalmente por pressões antrópicas (Fundação SOS Mata Atlântica, 2008), 

alguns estudos foram conduzidos em áreas inseridas dentro do estado (Morato, 

1995; Machado & Bernarde, 2002; Morato, 2005; Bernarde & Machado, 2006; Conte 

& Rossa-Feres, 2006), chamando atenção para a importância de mais esforços de 

inventariamento (estudos de médios a longos prazos) para melhor caracterização da 

herpetofauna em determinadas regiões. Isso é particularmente importante em vista 
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de que espécies ainda são regularmente descobertas no bioma Mata Atlântica 

(Conte et al., 2016; Lourenço et al., 2016; Dias et al., 2017), evidenciando a carência 

de estudos básicos sobre composição de comunidades e populações em várias 

regiões. 

 Dentro desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

inventariar a herpetofauna existente na área de influência direta e indireta da CGH 

Pitanga no Município de Pitanga, Paraná (PR) e apontar as eventuais implicações 

sobre a herpetofauna local. 
 

6.2.5.3.2. Metodologia  
 

A coleta de dados para o inventário de anfíbios e répteis foi realizada em 

três dias na área do empreendimento em Pitanga (PR). A campanha foi realizada na 

primeira quinzena de março de 2018, mês que caracteriza o fim da estação chuvosa. 

O levantamento de anfíbios e répteis foi realizado concomitantemente nas áreas de 
influência (direta e indireta) da CGH Pitanga (Figura 6-51). As metodologias 

empregadas para obtenção de informações sobre esse grupo incluíram a utilização 

de métodos não sistematizados, categorizando a busca de forma ativa e aleatória, 

sem realização de captura de indivíduos, além de entrevistas com moradores da 

região. Foram utilizados gancho herpetológico, lanternas e câmera fotográfica Nikon 

D50 na busca e registro dos organismos. Para busca ativa de anuros, foi utilizado 

gravador profissional (veja seção Amostragem em Sítios Reprodutivos para maiores 

detalhes). 
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Figura 6-51: Trilha realizada no levantamento da herpetofauna da CGH Pitanga. Legenda: 
Marcação em vermelho: ADA da CGH. Trilhas realizadas. 
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6.2.5.3.3. Procura Aleatória Limitada por Tempo (PALT) 
 

Conhecido pela realização de buscas ativas, esse método consiste em 

executar caminhadas, a fim de cobrir a maior área possível ao longo de áreas 

passíveis, na região de influência da CGH Pitanga, de se encontrar répteis e anfíbios 

(interior da floresta/serapilheira, estradas de acesso, áreas antropizadas, margens 

do rio, alagados temporários, e entre outros). Os locais foram vistoriados 

detalhadamente nessa metodologia, inspecionando cupinzeiros (Figura 6-52 A), 

tocas (Figura 6-52 B), serapilheira, locais abrigados sob pedras na margem do rio, 

folhas e troncos caídos (Figura 6-52 C), entulhos, galhos de árvores (Figura 6-52 D) 

e outros possíveis sítios utilizados como abrigos por répteis e anfíbios (Vanzolini et 

al., 1980). A categoria de registro para esse tipo de amostragem foi classificada 

como: Encontro Visual (VI). 
 

Figura 6-52: Imagens ilustrativas de potenciais áreas de ocorrências de espécies vistoriadas por 
PALT. A) cupinzeiros abandonados; B) tocas abandonadas; C) folhagem acumulada; D) troncos ou 
galhos de árvores caídos e podres.  
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6.2.5.3.4. Amostragem em Sítios de Reprodução (ASR) 

Amostragem realizada através de busca ativa visual e auditiva ao longo 
do perímetro de corpos d’água (alagados temporários (Figura 6-53 A), lagoas, 

brejos, córregos dentro de mata (Figura 6-53 B) e rios) no período noturno (18h até 

aproximadamente 23h30min), horário em que há agregações da maioria das 

espécies de anfíbios anuros para reprodução. Alguns grupos de répteis (serpentes 

aquáticas, quelônios e crocodilianos) que utilizam corpos d´água para forrageamento 

e/ou reprodução, também podem ser registrados por essa metodologia.  

 

 
Figura 6-53: Áreas potenciais para ocorrência de anfíbios anuros por ASR. A) alagado temporário em 
formações abertas (pastos); B) curso d’água no interior de mata fechada.  

 
A busca ativa auditiva (Figura 6-54 A) foi realizada com auxílio de 

gravador profissional Marantz PMD 661 com microfone direcional acoplado, 

Sennheiser ME67, para eventuais identificações taxonômicas posteriores. A 
amostragem com gravador (Figura 6-54 B) é exclusiva para anuros machos em 

atividade de vocalização no período noturno, especialmente em agregações 

reprodutivas em corpos d’água. As categorias de registros para esse tipo de 

amostragem se deu como: Encontro Visual (VI) e Auditivo (AU). 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

167 

 

 

 
Figura 6-54: A) Busca ativa auditiva; B) Amostragem com gravador profissional (Marantz PMD 661) e 
microfone direcional (Sennheiser ME67) para eventuais identificações posteriores.  
 

 
6.2.5.3.5. Encontros Ocasionais (EO) 
 

Essa metodologia implica na utilização de registros por membros de 

equipes de outros grupos faunísticos, para que se tenha obtenção de mais 

evidências da presença das espécies. A categoria de registro para esse tipo de 

amostragem se deu como: Encontro Visual (VI). 
 

6.2.5.3.6. Resultados e Discussões 
 

Em entrevistas realizadas com moradores da região, relatou-se que era 

comum ouvir anfíbios anuros vocalizando em ambientes lênticos (poças e alagados) 

próximos à área do empreendimento e áreas residenciais. No entanto, a quantidade 

de tipos de vocalizações de anuros diminuiu de acordo com o relatado pelos 

moradores. Esse fato pode refletir a estação em que a entrevista foi realizada (fim do 

período chuvoso), onde a maioria das espécies cessam suas atividades 

reprodutivas. Em relação aos répteis, serpentes como jararacuçu (Bothrops jararaca) 

e urutu (Bothrops alternatus) foram relatadas pelos sertanejos; ambas as espécies 

são peçonhentas. Apesar disso, não há ocorrência de acidentes ofídicos desde um 

longo período de tempo. Os moradores também relataram a presença de “lagartos” 
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(veja no último parágrafo possíveis espécies de lagartos que são comumente 

encontradas). 

 Foi registrado em campo, um total de sete espécies, todas 

representadas por anfíbios anuros. A relação geral das espécies encontradas, o 

nível taxonômico, metodologia empregada, método de registro e status de ameaça 
(de acordo com IUCN (2016) e Portaria 444/2014) se encontram listados na (Tabela 
6-24). Apesar do esforço amostral de três dias, o número de espécies registradas foi 

relativamente considerável, refletindo o fim da estação chuvosa, em vista de que a 

maioria das espécies tende a ocorrer em épocas reprodutivas, que são 

condicionadas pelas chuvas, umidade e temperatura. Essas condições devem estar 

propícias (comumente de outubro a março) para a agregação de anuros para fins de 

reprodução (Duellman & Trueb, 1986; Prado et al., 2005). Nenhuma espécie de réptil 

foi registrada; a observação desses animais é de caráter fortuito e demanda longos 

esforços amostrais em campo (Rodrigues, 2005), necessitando da interação com os 

demais membros da equipe, para evidenciar a ocorrência desses animais, ou de 

metodologias específicas para tal (instalação de armadilhas de interceptação e 

queda; Greenberg et al., 1994). 
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Tabela 6-24: Caracterização de espécies de anfíbios e répteis registrados na área de influência da implementação da CGH Pitanga, Pitanga, Estado do 
Paraná. Tipos de registros: VI = Visual; AU = Auditivo. Metodologias: PALT= Procura Aleatória Limitada por Tempo; ASR = Amostragem em Sítios de 
Reprodução; EO = Encontros Ocasionais. Ambientes de registros: AM = Área de mata fechada; FA = Formação aberta.. Status de ameaça de acordo com 
IUCN, 2015: LC = Least Concern (pouco preocupante; não ameaçada). Status de ameaça de acordo com COPAM, 2010 Portaria 444/2014: NC = não consta 
na lista.  

Táxon Espécie Nome popular Tipo de 
registro Metodologia Ambiente 

de registro 

Status de ameaça 

IUCN Portaria 
444/2014 

Classe Amphibia 
Ordem Anura 

Família Hylidae 

Aplastodiscus perviridis Perereca-verde AU ASR AM LC NC 
Dendropsophus minutus Perereca-de-ampulheta AU ASR FA LC NC 
Dendropsophus nanus Pererequinha VI/AU ASR FA LC NC 

Hypsiboas faber Sapo-ferreiro AU ASR AM LC NC 
Família Leptodactylidae  

Subfamília Leiuperinae Physalaemus cuvieri Rã-cachorro VI/AU ASR FA LC NC 
Subfamília Leptodactylinae Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora VI EO/ASR FA LC NC 
Família Odontophrynidae Proceratophrys avelinoi Sapo VI/AU ASR AM LC NC 
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As espécies registradas de anfíbios anuros pertencem a três famílias: 

Hylidae (4 espécies registradas), Leptodactylidae (2 espécies registradas) e 

Odontophrynidae (1 espécie registrada). A maior abundância de hilídeos (pererecas) 

e de leptodactilídeos (rãs) é um padrão comum que ocorre devida a alta 

diversificação na região Neotropical (Frost, 2017). Membros da família Hylidae são 

particularmente diversificados em escala global (Duellman et al., 2016) e isso se dá 

pelo fato desse grupo apresentar discos adesivos nas extremidades dos dedos, 

caráter que confere grande capacidade de especialização frente a diferentes tipos 

de ambientes (Haddad & Sawaya, 2000). Visto isso, a maioria das espécies de 

hilídeos registradas – Dendropsophus nanus (Figura 6-55 A), D. minutus e 

Hypsiboas faber (Figura 6-55 B) – foram encontradas em alagados temporários em 

formação aberta (pastos), ao passo que Aplastodiscus perviridis fora encontrada em 

ambiente de mata fechada.  

Hypsiboas faber e Aplastodiscus perviridis, ao contrário das outras duas 

espécies hilídeos, são restritas ao bioma Mata Atlântica, ou a áreas de transição 

entre Cerrado e Mata Atlântica. A. perviridis não foi passível de visualização visto 

que o tipo de habitat utilizado por essa espécie era inacessível, vocalizando em 

galhos superiores de árvores (Haddad et al., 2005). De fato, a reprodução dessa 

espécie apresenta certa complexidade: a vocalização para atração de fêmeas ocorre 

em árvores ou arbustos altos, mas a deposição de ovos e desenvolvimento de 

girinos ocorre em câmaras subterrâneas no solo (Haddad et al., 2005). A 

vocalização da espécie permitiu a identificação da mesma, visto que outras espécies 

do mesmo gênero possuem cantos distintos (Berneck et al., 2017) ou distribuições 

restritas a áreas menores (endêmicas; Garcia et al., 2001; Berneck et al., 2017), 

enquanto que A. perviridis possui distribuição relativamente ampla através do 

sudeste do Brasil. Vale ressaltar que essa espécie pode apresentar maiores graus 

de sensibilidade a distúrbios ambientais por utilizar ambientes florestais para 

reprodução. Apesar da grande redução da cobertura de áreas naturais da Mata 

Atlântica, nenhuma espécie de hilídeo consta como algum grau de ameaça de 

extinção, de acordo com o IUCN e Portaria MMA 444/2014. 

Proceratophrys avelinoi pertence ao grupo P. bigibbosa de acordo com 

Kwet & Faivovich (2001). Algumas espécies desse grupo parecem ser crípticas, 

tendo a morfologia conservada entre espécies, podendo ser delimitadas 
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taxonomicamente através de outras bases de dados como vocalização e/ou 

genética. Apesar disso, P. avelinoi parece se distinguir facilmente das demais 

espécies do grupo por ser a menor dentre elas (Kwet & Faivovich, 2001). P. avelinoi, 

assim como A. perviridis, também foi encontrado vocalizando em ambiente florestal 

e está restrita ao bioma Mata Atlântica. A espécie habita particularmente 

pântanos/poças com fundo lamacento formados em áreas de mata fechada, o que 

corresponde ao tipo de ambiente utilizado para reprodução por espécies do gênero 

Proceratophrys (Pombal & Haddad, 2005; Caldart et al., 2010). A distribuição de P. 

avelinoi parece ser ampla ao longo do estado do Paraná e em estados/países 

adjacentes (Santa Catarina, Paraguai e Argentina), tendo sido registrada até mesmo 

no extremo norte do estado de Rio Grande do Sul (Caldart et al., 2010). A espécie é 

considerada especialista em termos de uso de ambiente (Caldart et al., 2010), e 

apesar de não constar como algum grau de ameaça de extinção (IUCN e Portaria 

MMA 444/2014), também pode ser sensível a eventuais distúrbios ambientais. 

 

 
Figura 6-55: Exemplares de: A) Dendropsophus nanus; B) Physalaemus cuvieri; C) 
Leptodactylus fuscus; D) Proceratophrys avelinoi. 
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As espécies de leptodactilídeos – Physalameus cuvieri (Figura 6-55 B) e 

Leptodactylus fuscus (Figura 6-55 C) – foram encontradas vocalizando em sítios de 

reprodução. Essas duas espécies apresentam atividade reprodutiva categorizada 

como prolongada, e são facilmente observáveis durante o ano inteiro. As duas 

espécies foram encontradas em ambiente aberto e nenhuma delas parece sofrer 

algum grau de ameaça de extinção (de acordo com IUCN e Portaria MMA 

444/2014), tampouco apresentam graus de endemismo, sendo generalistas e com 

distribuição expressiva ao longo de regiões do Brasil (P. cuvieri) e do Neotrópico (L. 

fuscus) (Heyer & Reid, 2003; Eterovick et al. 2005; Frost, 2017). 

Alguns répteis (como lagartos e serpentes) podem possuir hábitos 

fossoriais ou semi-fossoriais. Outros grupos habitam locais de difícil acesso como 

ocos de árvores, buracos e dosséis de árvores (Vitt et al., 2008), dificultando assim o 

registro de algumas espécies. Apesar de nenhuma espécie ter sido registrada, a 

ocorrência eventual de répteis na área do empreendimento não pode ser 

descartada. Particularmente, espécies de lagartos (Ameiva ameiva, espécies do 

gênero Tropidurus, e dos gênero Salvator e Tupinambis) e serpentes (cascavéis e 

jararacas dos gêneros Crotalus e Bothrops, respectivamente; cobras-cipó dos 

gêneros Chironius e Phyllodrias e outros; jiboias como Boa constrictor e sucuris 

como Eunectes murinus) que possuem ocorrência ampla e são registradas 

comumente na maioria dos trabalhos que lidam com a herpetofauna de certas 

regiões, seriam muito provavelmente, encontradas na área do empreendimento. De 

fato, algumas dessas espécies foram relatadas pelos moradores da região, 

reiterando a provável ocorrência de demais serpentes, lagartos ou crocodilianos. É 

ainda válido mencionar que várias outras espécies de répteis possuem registros em 

áreas adjacentes (Morato, 1995, 2005; Bernarde & Machado, 2006).   

 

6.2.5.3.7. Considerações Finais 
 

 Apesar do esforço amostral de três dias, foi registrado um número 

considerável de espécies, composto apenas por anfíbios anuros. Ainda que não 

tenha sido observado nenhuma espécie de réptil, não se pode desconsiderar a 

eventual ocorrência de representantes desse grupo. Ressalta-se também que alguns 

reptilianos foram relatados por moradores da região. Mais ainda, em vista desses 
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trabalhos, todas as espécies registradas de anuros tem sua ocorrência já esperada 

para a região da CGH Pitanga, em vista de que elas são comumente reportadas em 

trabalhos lidando com a herpetofauna de áreas adjacentes. 

No entanto, é importante salientar que algumas espécies registradas 

(como Aplastodiscus perviridis e Proceratophrys avelinoi) são especialistas na 

utilização do ambiente (são espécies florestais), e, portanto, apresentariam maiores 

graus de sensibilidade frente a eventuais impactos ambientais causados pela 

remoção de fragmentos de vegetação. No entanto, nenhuma dessas espécies mais 

sensíveis consta em listas vermelhas (IUCN e Portaria MMA 444/2014), não 

apresentando nenhum grau de vulnerabilidade, e em vista da ampla distribuição em 

áreas adjacentes dessas espécies, certa estabilidade populacional pode ser 

esperada para elas. 

Apesar de ter sido reportado pelos moradores da região algumas 

espécies de interesse médico (como serpentes peçonhentas), não foram 

registradas, assim como espécie invasora ou de interesse científico, tampouco 

alguma espécie de interesse econômico.  

 

6.2.5.4. AVIFAUNA 
 

6.2.5.4.1. Introdução 
 

Por abrigar uma vegetação exuberante e uma fauna bastante 

diversificada, o Brasil é reconhecido mundialmente pela sua grande biodiversidade. 

A abundância e a riqueza da avifauna brasileira coloca o país como um dos mais 

importantes no cenário da ornitologia, abrigando cerca de 18% da avifauna mundial 

e 57% das aves conhecidas na América do Sul (Marini & Garcia, 2005). 

As aves formam um grupo muito conhecido, pois apresentam taxonomia 

bem estabelecida, fazendo com que o grupo seja um dos mais bem-sucedido em 

estudos ecológicos. Só no Brasil, segundo o Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos ocorrem atualmente cerca de 1.919 espécies de aves, das quais, 57% 

corresponde à ordem Passeriformes (Piacentini et al., 2015). As aves são animais 

de fácil detecção em campo, em geral, pela grande maioria das espécies serem de 

hábitos diurnos e por serem vocalmente ativas, fato que contribui para a sua 
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identificação e localização. Outro fator que contribui para o sucesso do grupo em 

pesquisas e estudos técnicos/ornitológicos é que a maior parte das aves brasileiras 

possui ampla distribuição geográfica e também alta mobilidade, incluindo 

movimentos migratórios, este fato permite sua detecção em determinadas 

localidades e em determinados períodos do ano (Develey, 2006). 

Por outro lado, as aves brasileiras encontram-se sobre grande ameaça 

devido à constante pressão antrópica que as áreas naturais vêm sofrendo. A Mata 

Atlântica é reconhecida mundialmente como Hotspot para conservação da 

biodiversidade, pois possui elevado número de endemismos em fauna e flora. 

Apesar disso, foi um dos biomas brasileiros que mais sofreram pressões devido às 

ocupações antrópicas desordenadas. Além disso, a Mata Atlântica é a segunda 

floresta mais ameaçada do mundo e sua situação no estado do Paraná é crítica, 

principalmente nas regiões onde ocorrem a floresta com araucárias e a floresta 

estacional semidecidual (Campos, 1996; Marini & Garcia, 2005; Conservação 

Internacional, 2005). 

No estado do Paraná, por exemplo, o histórico de ocupação da Mata 

Atlântica é marcado pela intensificação da extração de ouro a partir do século XVII e, 

século XIX, com o processo acelerado de industrialização. Este processo veio 

acompanhado com diversos tipos de degradação e fragmentação de habitat e 

atualmente as grandes lavouras, áreas de pastagens e as expansões urbanas são 

as principais causas de desmatamento no estado. Dos 84% de área de Mata 

Atlântica do estado restam apenas 3% da cobertura original espalhadas de forma 

restritas e em pequenas porções e machas de fragmentação (SOS Mata Atlântica, 

2014). 

Muitas espécies de aves respondem de forma diferente à estas alterações 

causadas pelas atividades humanas, variando desde aquelas que se beneficiam 

ampliando sua distribuição geográfica (aves generalistas), até aquelas que, devido 

às especificidades de uso de habitat, são extintas na natureza (espécies 

especialistas) (Marini & Garcia, 2005). 

Ainda segundo Marini e Garcia (2005) o desmatamento é considerado a 

principal ameaça a biodiversidade do planeta. Em relação à avifauna brasileira, a 

fragmentação de habitats vem em primeiro lugar como a maior ameaça, em seguida 

ganha destaque poluição, caça e invasão de espécies exóticas (ICMBIO, 2016). De 
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Luca et al. (2009) reafirma que 99% das aves brasileiras ameaçadas de extinção 

estão associadas com o desmatamento e a caça excessiva. 

Devido as suas respostas em relação aos impactos ambientais causados 

pelas atividades humanas, as aves em geral formam um grupo muito utilizado em 

estudos ecológicos justamente por sua capacidade de resposta a tais feitos e, por 

isso, são considerados excelentes indicadores ambientais. O fato de ocuparem 

diferentes habitas, diferentes níveis tróficos, de coexistir em simpatria com outras 

espécies, formarem bandos mistos e pela sua grande maioria serem sensíveis às 

alterações ambientais, são frequentemente utilizadas como ferramentas de estudos 

de impactos ambientais (Jenkins & Pimm, 2006; Straube et al., 2010). 

Mesmo com toda informação que o grupo ornitológico apresenta, sendo 

pretexto para licenciamentos ambientais como supramencionado, o maior desafio da 

ornitologia brasileira na atualidade está voltado para conhecer os aspectos 

ecológicos das espécies, pois ainda se conhece pouco sobre a história de vida da 

maior parte das aves brasileiras. A história de vida é um fator determinante para se 

estabelecer medidas e planos para a conservação, principalmente de aves 

ameaçadas de extinção em decorrência da redução de habitat (Brandon et al., 2005; 

Marini & Garcia, 2005; Straube et al., 2010). 

Assim sendo, o presente diagnóstico tem como objetivo identificar os 

possíveis impactos ambientais que poderão ser ocasionados sobre a avifauna com a 

instalação da CGH Pitanga. Além disso, serão incluídos dados secundários obtidos 

através de listagens locais e regionais, para melhor conhecimento sobre a riqueza 

ornitológica regional e também melhor avalição do estudo. 
 

6.2.5.4.2. Metodologia 
 

O estudo foi realizado nos dias 8 e 9 de março de 2018 com observações 

iniciadas no período da manhã (das 6h às 11h30) e no período da tarde até ao 

anoitecer (das 17h às 21h30). Foram percorridos um total de 3.363 metros de trilhas 

e estradas existentes no local, sendo o esforço amostral total de 20 horas. A figura 
abaixo (Figura 6-56) ilustra os pontos percorridos na área de influência da CGH 

Pitanga pelo método de transecto não linear. 

 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

176 

 

 
Figura 6-56: Área onde foi realizado o levantamento ornitológico, bem como a localização do 
empreendimento. Legenda: T1 = Transecto 1; T2 = Transecto 2. 

 
Para a caracterização da avifauna na área afetada pela implantação da 

CGH Pitanga, foi adotado o método de amostragem por Transecto não linear, 

estabelecidos por Bibby et al. (2002) e Develey (2006). O método por transecto não 

linear consiste em percorrer trilhas e estradas preexistentes na área de influência de 

estudo objetivando realizar contatos diretos (visuais e auditivos) com as diferentes 

espécies de aves. Também foi utilizado, de forma complementar, levantamentos 

bibliográficos para obtenção de registros secundários da avifauna regional, bem 

como, dados da plataforma do Wikiaves para lista de espécies do município de 

Pitanga (www.wikiaves.com.br). Foi utilizado como material auxiliar um binóculo 

(Albatroz 8x32 mm), uma câmera digital Nikon D90 e lente 300mm, guia de campo 

(SIGRIST, 2010). As aves registradas foram classificadas quanto ao status de 

conservação em âmbitos Estadual (IAP, 2006), Nacional (ICMBIO, 2016) e 

Internacional (IUCN, 2017), guildas alimentares (Motta Júnior, 1990; Sick, 1997; 

Marine & Cavalcante, 1998), e potencial de uso humano (Sick, 1997). 
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A Figura 6-57 ilustra os aspectos ambientais da área de influência da 

CGH Pitanga bem como as características florísticas da área diagnosticada. 

  
Figura 6-57 A: rio Pitanga à montante do 
empreendimento 

Figura 6-57 B: rio Pitanga à jusante do 
empreendiemnto. 

  
Figura 6-57 C: Vista da mata no vale do rio 
Pitanga. 

Figura 6-57 D: Mata ciliar transecto 1. 

  
Figura 6-57 E: Transição de mata com área 
de pastagem. 

Figura 6-57 F: Mata ciliar próximo a queda 
d’agua no rio Pitanga. 

 
Figura 6-57: Aspectos ambientais da área de influência da CGH Pitanga e cacterísticas florísticas da 
área diagnosticada 
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6.2.5.4.3. Resultados 
 

Durante o diagnóstico ornitológico da CGH Pitanga foram registradas 51 

espécies de aves distribuídas em 13 ordens e 26 famílias. Das 51 espécies 

identificadas, 29 são da ordem Passeriformes, ou seja, 57% dos registros. Em 

relação aos habitats associados com os registros, 37% das espécies estavam 

associados com a borda de mata (BM) e também com as áreas de pastagens e 

cultivo de milho, sendo caracterizadas aqui como áreas abertas (AA), 22% foram 

registradas em deslocamento em voo e 4% dos registros estavam associados com 
os interiores das matas (figura 6-58). 

 

 
Figura 6-58: Habitats associados com os registros ornitológicos na área de influência da CGH 
Pitanga. 

 
 

Em relação a estrutura trófica na área de estudo, o maior índice registrado 

foi de espécies onívoras e espécies insetívoras, que somaram juntas 50% dos 

registros (25% para cada), frugívoras representaram 20%, granívoras e carnívoras 

representaram 12%, nectarívoras e detritívoras somara respectivamente 4% e 2%, 

respectivamente, dos registros (Figura 6-59). 
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Figura 6-59: Estrutura trófica da comunidade avifaunística da CGH Pitanga. 

 
Em relação às espécies com potencial de uso segundo Sick (1997), foram 

registradas seis espécies de interesse cinegético e 12 espécies de uso em 

xerimbabos (Quadro 1). As espécies cinegéticas são espécies comumente utilizadas 

para subsistência humana, geralmente por povos indígenas ou tradicionais, 

enquanto que espécies de uso para xerimbabos retrata as espécies da fauna 

silvestres que são comumente destinadas a uso doméstico ou como criações de 

animais de estimações. De forma geral, tanto as espécies cinegéticas quanto as 

espécies de uso em xerimbabos são alvo de contrabando, tráfico de animais 

silvestres, caça ilegal e contribui de várias formas para a ameaça contra a fauna 

silvestre brasileira (Sick, 1997). 

Os dados consolidados (primários e secundários) somaram um total de 83 

espécies distribuídas em 17 ordens e 34 famílias. De acordo com a listagem extraída 

da plataforma do Wikiaves (50 espécies) já foram registradas no município, no 

presente levantamento foram registradas 33 novas espécies que não constavam na 

referida lista até o presente momento deste levantamento, ainda de acordo com a 

listagem (Wikiaves, 2017). 

A (Tabela 6-25) apresenta dados consolidados da riqueza de espécies 

levantadas para a região do empreendimento da CGH Pitanga. A hierarquia e 

nomenclaturas taxonômicas apresentadas seguem (Piacentini et al., 2015). 
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Tabela 6-25: Lista ornitológica consolidada com dados primários do diagnóstico da área da CGH Pitanga e dados secundários da plataforma Wikiaves. 

Nome do Táxon Nome em Português Registro/ 
Wikiaves Habitat Dieta Uso Status 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854       
Ciconiidae Sundevall, 1836       

Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca WA1539512  ONI  LC 
Pelecaniformes Sharpe, 1891       

Threskiornithidae Poche, 1904       
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca VIS/Wikiaves AA ONI  LC 

Cathartiformes Seebohm, 1890       
Cathartidae Lafresnaye, 1839       

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha VIS DLV DET  LC 
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu VIS DLV DET  LC 

Accipitriformes Bonaparte, 1831       
Accipitridae Vigors, 1824       

Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) tauató-pintado WA2501765  CAR XER LC 
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo VIS DLV CAR XER LC 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó VIS/Wikiaves BM CAR XER LC 
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta WA1083531  CAR XER LC 

Gruiformes Bonaparte, 1854       
Rallidae Rafinesque, 1815       

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes VIS BM ONI  LC 
Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) galinha-d'água WA1742944  ONI  LC 

Charadriiformes Huxley, 1867       
Charadriidae Leach, 1820       

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero VIS AA ONI  LC 
Columbiformes Latham, 1790       

Columbidae Leach, 1820       
Columbina talpacoti (Temminck, 1810) rolinha VIS AA GRA CIN LC 
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Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) asa-branca VIS DLV FRU CIN LC 
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega VIS BM FRU CIN LC 
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante VIS/Wikiaves AA GRA CIN LC 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu VIS BM FRU CIN LC 
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri VOC MT FRU CIN LC 

Cuculiformes Wagler, 1830       
Cuculidae Leach, 1820       

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto VIS AA ONI  LC 
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco VIS AA ONI  LC 
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci WA2334922  INS  LC 

Strigiformes Wagler, 1830       
Tytonidae Mathews, 1912       

Tyto furcata (Temminck, 1827) suindara VIS/Wikiaves AA CAR XER LC 
Strigidae Leach, 1820       

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira VIS AA CAR XER LC 
Caprimulgiformes Ridgway, 1881       

Caprimulgidae Vigors, 1825       
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau VIS AA INS  LC 

Trogoniformes A. O. U., 1886       
Trogonidae Lesson, 1828       

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado WA986904  ONI  END 
Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-dourado WA1079447  ONI  LC 

Coraciiformes Forbes, 1844       
Alcedinidae Rafinesque, 1815       

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande WA1742937  PIS  LC 
Galbuliformes Fürbringer, 1888       

Bucconidae Horsfield, 1821       
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo WA1289297  ONI  LC 
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Piciformes Meyer & Wolf, 1810       
Ramphastidae Vigors, 1825       

Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde WA1733891  FRU  LC 
Picidae Leach, 1820       

Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó WA1721749  INS  END 
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo VIS AA INS  LC 

Falconiformes Bonaparte, 1831       
Falconidae Leach, 1820       

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará VIS DLV CAR XER LC 
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro VIS DLV CAR XER LC 

Psittaciformes Wagler, 1830       
Psittacidae Rafinesque, 1815       

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 1776) periquitão VIS/Wikiaves DLV FRU XER LC 
Passeriformes Linnaeus, 1758       

Thamnophilidae Swainson, 1824       
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul VIS MT INS  END 

Dendrocolaptidae Gray, 1840       
Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande WA1049151  INS  LC 

Furnariidae Gray, 1840       
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro VIS AA ONI  LC 
Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) garimpeiro WA1232649  INS  END/NT 
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé WA2345199  INS  END 

Pipridae Rafinesque, 1815       
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará WA1049155  FRU  END 

Tityridae Gray, 1840       
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto WA268894  INS  LC 
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto WA2345158  INS  LC 

Rhynchocyclidae Berlepsch, 1907       
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Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo VIS BM INS  LC 
Tyrannidae Vigors, 1825       

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata VIS BM FRU  LC 
Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado VIS/Wikiaves BM INS  LC 
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi VIS AA ONI  LC 
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro WA1742976  INS  LC 
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei VIS/Wikiaves BM ONI  LC 
Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suiriri-de-garganta-branca VIS AA INS  LC 
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri VIS BM INS  LC 
Tyrannus savana Daudin, 1802 tesourinha WA1077260  INS  LC 
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe WA536305  INS  LC 

Vireonidae Swainson, 1837       
Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara WA2334874  INS  LC 

Hirundinidae Rafinesque, 1815       
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa VIS DLV INS  LC 
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo VIS/Wikiaves DLV INS  LC 
Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio VIS/Wikiaves DLV INS  LC 

Troglodytidae Swainson, 1831       
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra VIS/Wikiaves BM ONI  LC 

Turdidae Rafinesque, 1815       
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira VIS/Wikiaves BM ONI XER LC 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca WA2349817  ONI XER LC 

Mimidae Bonaparte, 1853       
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo VIS AA ONI  LC 

Passerellidae Cabanis & Heine, 1850       
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico VIS/Wikiaves AA GRA  LC 

Parulidae Wetmore, Friedmann, Lincoln, Miller, Peters, van Rossem, Van Tyne & Zimmer 1947      
Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita VIS/Wikiaves BM INS  LC 
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Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra VIS AA INS  LC 
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula VIS/Wikiaves BM INS  LC 

Icteridae Vigors, 1825       
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) japuíra WA1636341  HER  LC 
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) pássaro-preto VIS DLV ONI XER LC 
Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha WA2334742  ONI  LC 

Thraupidae Cabanis, 1847       
Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) sanhaço-papa-laranja WA1733894  FRU  LC 
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) sanhaço-frade WA1078947  FRU  LC 
Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço-cinzento VIS/Wikiaves BM FRU  LC 
Tangara preciosa (Cabanis, 1850) saíra-preciosa WA1120613    LC 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra VIS/Wikiaves AA GRA XER LC 
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu VIS/Wikiaves AA GRA  LC 
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete WA2349664  FRU  LC 
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto WA1721737  FRU  LC 
Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha VIS/Wikiaves BM FRU  LC 
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul VIS BM FRU  LC 
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica VIS BM NEC  LC 
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho VIS AA GRA XER LC 
Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado WA1889754  INS  LC 
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro VOC BM ONI XER LC 
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão WA1049158  GRA XER LC 

Fringillidae Leach, 1820       
Spinus magellanicus (Vieillot, 1805) pintassilgo WA1626101  GRA XER LC 
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim VOC BM FRU  LC 

Legenda: Registros: (VIS) visual, (VOC) vocal, (WA) Wikiaves. Habitat: (AA) Área aberta, (BM) Borda de mata, (MT) Interior de mata. Dieta: (ONI) 
onívora, (INS) insetívora, (CAR) carnívora, (FRU) frugívora, (GRA) granívor a, (NEC) nectarívora, (DET) detritívora. Uso: (CIN) espécie cinegética, (XER) 
uso xerimbabos. Status: Espécie considerada endêmica da Mata Atlântica (END). Espécie ameaçada de extinção (LC) pouco preocupante, (NT) quase 
ameaçada
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6.2.5.4.4. Discussão 
 

As 83 espécies levantadas no diagnóstico e também do Wikiaves 

totalizaram 11% das espécies encontradas no estado do Paraná (744 espécies) 

(Scherer-Neto et al., 2011). Algumas são exclusivas e endêmicas da Mata Atlântica, 

entre elas papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera), surucuá-variado (Trogon 

surrucura), picapauzinho-verde-carijó (Veniliornis spilogaster), garimpeiro 

(Leptasthenura setaria), pichororé (Synallaxis ruficapilla) e tangará (Chiroxiphia 

caudata) (Stotz et al., 1996; Bornschein & Reinert, 2000).  

A espécie de maior relevância neste contexto é o garimpeiro 

(Leptasthenura setaria), um pequeno pássaro endêmico e considerado quase 

ameaçado de extinção segundo a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN, 2017). Este pequeno pássaro é dependente de florestas com a 

presença de araucárias (Araucaria angustifolia), na qual tem uma relação estrita, 

onde passa a maior parte do tempo forrageando (Antunes et al., 2007). 

Outro registro de grande relevância apresentado na lista consolidada é o 

tauató-pintado (Accipiter poliogaster) que é um rapinante de médio porte, porém 

considerado o mais robusto do gênero (Sick, 1997). De hábitos tipicamente solitário, 

possui ampla distribuição no Brasil, a espécie é tida como rara, pois dificilmente é 

visualizada em campo o que faz supor que trata se de uma espécie com hábitos 

migratórios (Godoy, 2012). É considerado um exímio caçador de interiores de matas, 

pois apresenta adaptações para tal ambiente, seu estado de conservação é 

desconhecido e o fato da espécie ser pouco visualizada e pela carência de 

informações relacionadas ao seu comportamento e também à sua história de vida, 

esta espécie pode estar com seu estado de conservação ameaçado. 

De forma geral, a área da CGH Pitanga apresenta área com fragmentos 

florestais bem representativos e em bom estado de conservação, o mesmo foi 

constatado com as matas ciliares que margeia o rio. Uma vez que a riqueza de 

espécies de aves está diretamente relacionada com a qualidade dos ambientes, e, 

como estudos apontam que áreas que mantem boa integridade ecológica tende a ter 

maior riqueza de espécies, um estudo com maior suficiência amostral do que o 

empregado neste diagnostico (20 horas) poderia aumentar o número de espécies na 

área do empreendimento. 
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6.2.5.4.5. Considerações finais 
 

Desta maneira, levando em consideração os registros obtidos de forma 

primária (presente diagnóstico: 51 espécies) consolidado com os dados de fonte 

secundária (plataforma Wikiaves: 50 espécies) o número gerado com a consolidação 

das listas (83 espécies) é expressivo, levando em consideração o esforço amostral 

(20 horas). Os resultados encontrados para espécies onívoras (25%) são 

consideráveis, pois essas espécies são comumente adaptadas a ambientes 

alterados e com alto índice de perturbação antrópica. Levando em consideração que 

espécies insetívoras também somaram a mesma porcentagem dos registros (25%), 

pode-se concluir que existe um equilíbrio funcional entre as estruturas ecológicas 

dos fragmentos florestais e também das áreas antropizadas. Embora a consolidação 

dos dados primários e secundários tenham demostrados uma riqueza considerável 

para a área diagnosticada, o esforço amostral aplicado “in loco” não atingiu riqueza e 

índices concretos sobre a comunidade ornitológica do local. Portanto, diante das 

características do empreendimento, a avifauna local será pouco afetada, desde que 

as áreas naturais não sofram interferência diretas como a supressão de grandes 

áreas da vegetação nativa. 

 
6.2.5.4.6. Relatório fotográfico  

Seguem abaixo fotos tiradas durante levantamento da avifauna da CGH Pitanga. 
 

  
Figura 6-60: pula-pula (Basileuterus culicivorus) Figura 6-61: bacurau (Nyctidromus albicollis). 
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Figura 6-62: mariquita (Setophaga pitiayumi) Figura 6-63 pica-pau-do-campo (Colaptes 

campestres) 
 

  
Figura 6-64: suiriri (Tyrannus melancholicus) Figura 6-65: bem-te-vi-pirata (Legatus leucophaius) 

 

  
Figura 6-66: tico-tico (Zonotrichia capensis). Figura 6-67: Curicaca (Theristicus caudatus) 
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Figura 6-68: Coleirinho (Sporophila caerulescens) Figura 6-69: gavião-caboclo (Heterospizias 

meridionalis) 
 

  
Figura 6-70: pia-cobra (Geothlypis aequinoctialis) Figura 6-71: sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) 

 

 

6.2.5.5. MASTOFAUNA 
 

6.2.5.5.1. Introdução 
 

A Mata Atlântica, ao longo dos últimos milhares de anos, sofreu 

sucessivos períodos de destruição e regeneração não só relacionados às atividades 

humanas mais recentes, como também, com as oscilações do clima e a chegada ao 

continente sul-americano dos primeiros humanos, inicialmente nômades e 

caçadores (DEAN, 1996). 

A ocupação da região costeira e do interior do Brasil, nos últimos 

quinhentos anos, foi responsável pela destruição de 90% dos 1.362.548 Km² da 

Mata Atlântica original, substituindo a floresta por culturas agrícolas, pastagens e 
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pelas principais cidades e atividades urbanas e industriais, trazendo consigo a 

consequente poluição dos solos, das águas e do ar (OYAKAWA et al., 2006). Esta 

vegetação contínua de norte a sul do país era uma das maiores florestas tropicais do 

mundo, ocorrendo desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Atualmente, 

esse bioma está reduzido a menos de 8% de sua extensão original, ou cerca de 

100.000 km², espalhados em vários fragmentos e poucas matas contínuas 

(SCHAFFER, 2002; Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2008). 

Apesar de ser considerada uma das maiores do planeta, a diversidade 

biológica da Mata Atlântica ainda é pouco conhecida. O estado de conhecimento da 

diversidade de mamíferos no Brasil segue a mesma tendência geral, podendo 

aumentar conforme os inventários sejam intensificados e análises citogenéticas e 

moleculares sejam implementadas (LEWINSOHN, 2005). O nível de 

desconhecimento sobre a mastofauna brasileira é ilustrado pela lista composta por 

nada menos do que 110 espécies consideradas Deficientes em Dados (DD), o que 

representa mais da metade (55,3%) do total de espécies avaliadas (BRASIL, 2008). 

Dos mamíferos descritos atualmente, 652 espécies ocorrem em território 

brasileiro, esse número faz com que o Brasil possua a maior riqueza de mamíferos 

de toda a região neotropical (REIS, et. al., 2006; FONSECA et al., 1996).  

Mamíferos constituem um grupo de vertebrados de ampla distribuição 

geográfica, com grande variedade de formas e hábitos (WILSON & REEDER, 2005; 

EISENBERG & REDFORD, 1999; POUGH et al. 1999). A classe é composta no 

mundo por 139 famílias e 4.629 espécies (WILSON & REEDER, 2005). No Brasil, 

ocorrem 46 famílias, 652 espécies nativas e seis exóticas, distribuídas na seguinte 

proporção: Didelphimorphia (1 família, 55 espécies); Sirenia (1, 2); Xenarthra (4, 19); 

Primates (4, 98); Lagomorpha (1, 2); Chiroptera (9, 164); Carnivora (6, 29); 

Perissodactyla (1, 1); Artiodactyla (4, 12); Cetacea (8, 41) e Rodentia (7, 235) (REIS 

et al. 2006). 

Apesar das diversas pressões, a Mata Atlântica ainda abriga parcela 

significativa de diversidade biológica, com altíssimos níveis de riqueza e endemismo. 

Entre as espécies descritas atualmente para o bioma, 261 são mamíferos, das quais 

73 são endêmicas (AURICCHIO, 2006; REIS et al., 2006).  

A mastofauna também desempenha papel fundamental na manutenção 

do equilíbrio dos ecossistemas, envolvendo-se nos mais distintos processos 
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ecológicos, entre eles, o controle populacional de suas presas e a constante 

regeneração das matas. Conforme Tonhasca Jr (2005) inúmeras espécies vegetais 

dependem dela para dispersão de suas sementes. Algumas espécies são 

indicadoras ambientais, refletindo a preservação do local onde ocorrem (MAZZOLLI 

2006). 

Apesar do acúmulo de conhecimentos sobre a mastofauna no decorrer 

dos anos, ainda é necessário e fundamental o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Somente assim pode-se conhecer a real diversidade de espécies, sua classificação, 

evolução e biologia. Partindo deste contexto, o estudo objetivou levantar 

preliminarmente informações sobre a fauna de mamíferos na área de influência da 

CGH Pitanga, localizada na zona rural do município de Pitanga, Estado do Paraná. 
 

6.2.5.5.2. Metodologia 

 

A amostragem foi baseada em entrevistas, na observação de vestígios 

indiretos, busca direta em transectos diurnos e noturnos e instalação de armadilhas 
fotográficas (Figura 6-72). As entrevistas foram realizadas com moradores locais. 

Os entrevistados foram questionados sobre as espécies de mamíferos existentes na 

área de influência da CGH Pitanga. Em alguns casos, para esclarecer dúvidas, 

pediu-se a descrição do animal e das características que os distinguem de outros 

animais semelhantes. Os entrevistados foram escolhidos com base nos seguintes 

critérios: i) proximidades de suas moradias com as áreas de influência; ii) período de 

residência na região, preferindo-se moradores mais antigos.  

Foram instaladas duas (02) armadilhas fotográficas (câmeras trap) 

modelo digital Bushell, que disparam a partir da sensibilização dos seus sensores de 

movimento e infravermelho, em cada ponto de amostragem. As armadilhas foram 

instaladas em locais onde tiveram indícios de passagem de mamíferos (pegadas, 

fezes e/ou rastros) e permaneceram em funcionamento durante todo o período de 

amostragem das demais metodologias. A câmera era fixada, em troncos de árvores 

a uma altura que varia de 50 cm a 1 metro, dependendo do local. 
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Figura 6-72: Armadilhas fotográficas (câmeras trap) modelo 
digital Bushell 

 
 

Foi colocada na área de foco da câmera uma isca composta por manga, 

maracujá, mamão, milho e rapadura, com o objetivo de atrair espécies com diversos 
hábitos alimentares (Figura 6-75 e Figura 6-76).  

Apenas a fim de complementar a amostragem em campo, entrevistas 

estruturadas foram realizadas com moradores e funcionários locais de propriedades 

rurais da região do empreendimento. As entrevistas foram realizadas sem indução 

de respostas e, sempre o entrevistador solicita descrição da morfologia externa, 

hábitos, comportamento e ou outras características do animal citado.  

A identificação das espécies citadas nas entrevistas foi feita com base na 

distribuição conhecida dos táxons para a região (EMMONS & FEER, 1990; REIS et 

al.; 2006). Entrevistas são bastante efetivas para o registro de espécies de 

mamíferos mais conhecidos pela população, como as espécies de médio e grande 

porte como Lobo, onça, capivara, anta, paca, quati, etc. As espécies de pequeno 

porte como roedores e marsupiais dificilmente são distinguidas. 

A procura por vestígios indiretos (i.e. fezes, tocas, carcaças, rastros) 

aconteceu através de percursos a pé. Os rastros e demais vestígios indiretos das 

espécies foram identificados segundo critérios de BECKER & DALPONTE (1999) e 
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BORGES & TOMÁS (2004). Ocasionalmente, durante os trajetos percorridos, foram 

observados indivíduos ou grupos de mamíferos que foram identificados e, quando 

possível, fotografados. 

  
Figura 6-73: Entrevista com morador local Figura 6-74: Entrevista com morador local. 
 

 
Figura 6-75: Instalação de armadilha fotográfica 
instalada na ADA da CGH. 

 

 
Figura 6-76: Instalação de armadilha 
fotográfica instalada na ADA da CGH. 

 

  
Figura 6-77: Inventariamento dentro da ADA da 
CGH. 

Figura 6-78: Inventariamento dentro da ADA da 
CGH. 
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Figura 6-79: Identificação e Catalogação de 
pegadas dentro da ADA da CGH. 

Figura 6-80: Inventariamento dentro da ADA da 
CGH. 

 

 

6.2.5.5.3. Resultados e discussão 
 

O levantamento da mastofauna da CGH Pitanga resultou em 17 

(dezessete) espécies, distribuídas em 12 (doze) famílias. Durante o estudo da área 

foram encontrados vestígios indiretos de mamíferos como pegadas foi identificado 

Capivara (Hydrochaeris hydrochaeris), Cachorro do Mato (Cerdocyon thous) e 

Jaguatirica (Leopardus pardalis). Na coleta de fezes foi identificada a Jaguatirica 

(Leopardus pardalis). Com relação ao esforço amostral não foi visualizado espécies 

e no registro com o equipamento de armadilha fotográfica não obteve registro de 

espécies. Os demais registros foram obtidos a partir de entrevistas com moradores 

locais e por estudos secundários.  
 
 
Tabela 6-26: Áreas de monitoramento selecionadas para instalação das armadilhas fotográficas para 
o estudo da mastofauna. 

Área Município Fitofisionomia Coordenadas 

P1 Pitanga Mata Ciliar  24º43’16,93”S / 51º35’15,39”O 

P2 Pitanga Mata Ciliar 24º43’23,08”S / 51º34’55,47”O 
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Figura 6-81: Área de Estudo Mastofauna – CGH Pitanga. 
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Tabela 6-27: Lista dos mamíferos registrados na área de influência da CGH Pitanga e respectivo 
forma de registro. 

Família Nome Científico Nome Popular Registro 

Didelphidae 
Didelphis aurita 

(Wied-Neuwied, 1826) 
Gambá-de-orelha-preta DS / E 

Canidae 
Cerdocyon thous 
(Linnaeus, 1766) 

Cachorro-do-mato E / DS / PG 

Procyonidae 

Procyon cancrivorus 
(G.[Baron] Cuvier, 1798) 

Mão-Pelada E / DS 

Nasua nasua 
(LINNAEUS, 1766) 

Quati E / DS 

Cuniculidae 
Cuniculus paca 

(Linnaeus, 1766) 
Paca E / DS 

Dasypodidae 

Dasypus novencinctus 
(Linnaeus, 1758) 

Tatu-galinha E / DS 

Dasypus hybridus 
(DESMAREST, 1804) 

Tatu-mulita E / DS 

Leporidae 
Lepus europaeus 

(Pallas, 1778) 
Lebre E / DS 

Cavidae 
Hydrochaeris 
hydrochaeris 

(Linnaeus, 1766) 
Capivara E / DS / PG 

Felidae 

Leopardus pardalis 
(LINNAEUS, 1758) 

Jaguatirica E / PG / FZ 

Leopardus tigrinus 
(SCHREBER, 1775) 

Gato do Mato E / DS 

Puma concolor 
(Linnaeus, 1771) 

Onça Parda E / DS 

Panthera onca 
(Linnaeus, 1758) 

Onça Pintada E / DS 

Mustelidae 
Lontra longicaudis 

(Olferrs, 1818) 
Lontra E / DS 

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla 
(Linnaeus, 1758) 

Tamanduá-Mirim E / DS 

Erethizontidae 
Coendou insidiosus 
(Lichtenstein, 1818) 

Ouriço-cacheiro E / DS 

Sciuridae 
Sciurus ingrami 

(Linnaeus, 1766) 
Serelepe E / DS 

Legenda: Registro: PG – Pegadas, Fezes – FZ, Pelos – PL, Fotos – F, Armadilha Fotográfica – AF, 
Entrevistas – E, Tocas – TC, Dado Secundário – DS, Visualização – VS, Vocalização – VC, Carcaça - 
CC; Ponto: P1 e P2 (conforme Tabela 6-26). 

 
 

A combinação de técnica, como entrevista e observações diretas e 

indiretas, tem sido efetiva para assegurar a amostragem da diversidade de 

mamíferos, sendo frequentemente utilizadas em estudos nas regiões neotropicais 
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(e.g. VOSS & EMMONS, 1996; ROCHA-MENDES et al. 2005). Os carnívoros, com 

pequeno número de registros no estudo, são predadores topo de cadeia alimentar e 

atuam no controle das populações de espécies-presa, enquanto os roedores, 

marsupiais, entre outros, são reconhecidos pelo seu alto poder de dispersão de uma 

variedade de sementes, garantindo a manutenção da floresta. 

De acordo com dados da lista de espécies ameaçadas de extinção da 

fauna do Ministério do Meio Ambiente - MMA (Portaria 444/2014), a espécie Gato do 

Mato (Leopardus tigrinus) é considera Em Perigo. A Onça Parda (Puma concolor) e 

Onça Pintada (Panthera onca) encontra-se em Vulnerabilidade. É importante lembrar 

que o registro das espécies supracitas foram obtidas somente através de entrevistas 

com os moradores locais, portanto sua ocorrência não foi confirmada através de 

outros métodos amostrais, como vestígios indiretos ou mesmo visualização.  

Até o momento, o Brasil apresenta 69 espécies de mamíferos 

classificados como ameaçados de extinção (IUCN, 2011). A maior ameaça encontra-

se principalmente nas ordens Primates e Carnivora, com 26 e 10 espécies 

respectivamente (BICCA-MARQUES et al. 2006; CHEIDA et al. 2006). Isso significa 

que 26,8% do total de primatas e 34,5% do total de carnívoros estão em perigo de 

desaparecer. Considerando a íntima relação que os mamíferos silvestres 

apresentam com os ecossistemas brasileiros, esses valores certamente estão 

relacionados à grande redução, fragmentação e outros impactos antrópicos sob as 

áreas naturais (VOSS & EMMONS, 1996; REIS et al. 2006). 
 

Tabela 6-28: Lista dos mamíferos registrados na área de influência da CGH Pitanga e respectivo 
forma de registro. 

Família Nome Científico Nome 
Popular 

Portaria 
MMA 

Nº444/2014 
de 17 de 

Dezembro 
de 2014 

Fundação 
Biodiversitas 

The IUCN 
Red List  of 
Threatened 

Species 

Didelphidae 
Didelphis aurita 
(Wied-Neuwied, 

1826) 

Gambá-de-
orelha-preta NA NA LC 

Canidae 
Cerdocyon thous 
(Linnaeus, 1766) 

Cachorro-do-
mato NA NA LC 

Procyonidae 

Procyon 
cancrivorus 
(G.[Baron] 

Cuvier, 1798) 

Mão-Pelada NA NA LC 
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Família Nome Científico Nome 
Popular 

Portaria 
MMA 

Nº444/2014 
de 17 de 

Dezembro 
de 2014 

Fundação 
Biodiversitas 

The IUCN 
Red List  of 
Threatened 

Species 

Nasua nasua 
(LINNAEUS, 

1766) 
Quati NA NA LC 

Cuniculidae 
Cuniculus paca 

(Linnaeus, 1766) 
Paca NA NA LC 

Dasypodidae 

Dasypus 
novencinctus 

(Linnaeus, 1758) 
Tatu-galinha NA NA NA 

Dasypus hybridus 
(DESMAREST, 

1804) 
Tatu-mulita NA NA NT 

Leporidae 
Lepus europaeus 

(Pallas, 1778) 
Lebre NA NA NT 

Cavidae 
Hydrochaeris 
hydrochaeris 

(Linnaeus, 1766) 
Capivara NA NA LC 

Felidae 

Leopardus 
pardalis 

(LINNAEUS, 
1758) 

Jaguatirica NA VU LC 

Leopardus 
tigrinus 

(SCHREBER, 
1775) 

Gato do Mato EN EN VU 

Puma concolor 
(Linnaeus, 1771) 

Onça Parda VU VU LC 

Panthera onca 
(Linnaeus, 1758) 

Onça Pintada VU EN NT 

Mustelidae 
Lontra 

longicaudis 
(Olferrs, 1818) 

Lontra NA NA NT 

Myrmecophagidae 
Tamandua 
tetradactyla 

(Linnaeus, 1758) 

Tamanduá-
Mirim NA NA LC 

Erethizontidae 

Coendou 
insidiosus 

(Lichtenstein, 
1818) 

Ouriço-
cacheiro NA NA LC 

Sciuridae 
Sciurus ingrami 

(Linnaeus, 1766) 
Serelepe NA NA NA 

LC – Least Concern (Pouco Preocupante); NT - Near Threatened (Quase Ameaçada); VU – Vulnerable 
(Vulnerável); NA – Não Aplicável; EN – Em Perigo. 
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Figura 6-82: Pegada de Capivara (Hydrochaeris 
hydrochaeris). 

Figura 6-83: Pegada – Jaguatirica (Leopardus 
pardalis). 

 

  
Figura 6-84. Fezes – Jaguatirica (Leopardus 
pardalis). 

Figura 6-85. Fezes – Jaguatirica (Leopardus 
pardalis). 

  
 

 
 Figura 6-86: Espécies Registradas na AID CGH Pitanga. 
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 Figura 6-87: Famílias Registradas na AID CGH Pitanga. 
 

 
 Gráfico 6-88: Espécies Conforme o Registro na AID CGH Pitanga. 
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6.2.5.5.4. Considerações Finais 
 

Para Anjos (2001), em um mosaico de ambientes a possibilidade do 

encontro com espécies de maior capacidade de se estabelecer demonstra-se 

superior do que o de espécies pouco eficientes. Isso explicaria a maior 

representatividade de determinadas espécies na comunidade levantada. 

A análise das guildas sugere que espécies de hábitos mais generalistas e 

oportunas estão mais bem adaptadas à área do que as espécies de menor 

plasticidade, pois essas últimas são extremamente dependentes de habitats 

específicos. 

Podemos relatar que segundo observações feitas a campo, as áreas 

sobre influência do empreendimento apresentam sinais evidentes de forte 

antropização, principalmente por alteração do uso do solo para atividades pecuárias. 

Desta forma, a fragmentação e perda de habitats favorece de forma significativa 

para o afugentamento da mastofauna ou eliminação de algumas espécies mais 

exigentes nestes locais. 
 

 Identificação e Caracterização das Espécies Vetores e Hospedeiras de 
Doenças na AID de Interesse Epidemiológico 

 

6.2.6.1. Vetores de Doença 
 

6.2.6.2. Introdução 
 

O entendimento sobre a diversidade mundial de espécies é extremamente 

escasso (Wilson, 1977). A despeito de todos os avanços acontecidos nos últimos 

tempos, estimar a diversidade de determinado táxon no mundo, ou mesmo num 

pequeno fragmento de floresta, é extremamente difícil e praticamente impossível 

(May, 1988). O estudo da biodiversidade nunca foi tão importante quanto atualmente 

e qualquer projeto relacionado ao uso sustentado da terra necessita, antes de sua 

implantação, ser estudado para que seus possíveis impactos sejam avaliados. 

A diversidade da entomofauna tem, desde o século XIX, impressionado 

os biólogos e naturalistas de todo o mundo. Provavelmente, um pouco mais de 1 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

201 

 

milhão de espécies de insetos já foi descrito, como algumas espécies foram 

descritas como novas mais de uma vez, torna-se incerto definir com precisão este 

número (Gullan & Cranston, 2010). A Classe Insecta, representa cerca de 53% de 

todas as espécies conhecidas, sendo a maior Classe existente atualmente (Halffter 

et al. 2001). Estima-se que a diversidade de insetos existentes no planeta possa 

chegar a 50 milhões de espécies (Andersen et al., 2004). As espécies de insetos são 

divididas de forma desigual em agrupamentos taxonômicos inferiores chamados 

ordens, as cinco maiores ordens de insetos são: os besouros (Coleoptera), moscas 

e mosquitos (Diptera), vespas, formigas e abelhas (Hymenoptera) e os barbeiros e 

percevejos (Hemiptera) (Gullan & Cranston, 2010). Os insetos apresentam um 

importante papel ecológico devido à sua alta diversidade de hábitos e seu 

posicionamento nas redes tróficas. Cerca de dois terços de todas as flores 

apresentam dependência deste grupo para a polinização (Ruppert & Barnes, 1996). 

Adicionalmente, existem vários insetos antropofílicos que podem ser vetores de 

doenças em humanos (Gullan & Cranston, 2010). 

Devido à sua grande importância ecológica e sua alta diversidade, os 

insetos devem ser utilizados em estudos de impacto ambiental (Taylor & Doran, 

2001). O presente estudo teve por objetivo caracterizar os insetos vetores de 

doenças no município de Pitanga (PR), visando avaliar a viabilidade da construção 

da central geradora hidrelétrica (CGH) de Pitanga. Adicionalmente, buscou-se 

realizar um levantamento fotográfico acerca da diversidade da entomofauna local. 
 

6.2.6.3. Metodologia 
 

A coleta de dados foi realizada no dia 9 de março de 2018 na cidade de 

Pitanga (PR). A amostragem ocorreu das 7 às 13 horas e das 15 às 20 horas. Para a 

observação dos insetos na área, foram realizadas excursões pela mata, percorrendo 

picadas e trechos às margens do rio Pitanga. Devido à não exigência de coleta de 

insetos e vetores pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), os dados aqui analisados 

são provenientes de fotografias de insetos tiradas em campo e posteriormente 

identificados em laboratório. Para possibilitar a identificação dos insetos a níveis 

taxonômicos mais específicos, foi necessária a utilização de equipamento fotográfico 

para macrofotografia de insetos, composto por: uma câmera Nikon D5200, uma 
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objetiva Sigma 105 macro 2.8, um flash anelar Meike. Além disso, os dados 

secundários foram provenientes de levantamentos bibliográficos preexistentes, da 

secretaria de saúde de Pitanga e dados do ministério da saúde referentes à 

microrregião de Pitanga além da realização de uma entrevista com o morador local. 

Através destes dados, foi possível elaborar uma lista de doenças transmitidas por 

insetos que historicamente ocorreram na região. Esta lista, bem como a lista de 

diversidade local encontrada, será apresentada adiante.  
 

6.2.6.4. Resultados 
 

6.2.6.4.1. Dados primários 
 

Durante a campanha de amostragem não foram encontrados insetos 

vetores de doenças na área da CGH Pitanga. Entretanto, os dados obtidos através 

de entrevistas com moradores locais foram mesclados com dados da secretaria de 

saúde permitindo uma noção do estado geral das epidemias na área do 

empreendimento e na microrregião de Pitanga. A entrevista foi realizada com um 

morador local (Sr. Mariano), e foram obtidas informações sobre doenças 

transmitidas por insetos na região. Especificamente, o entrevistado foi questionado 

sobre o conhecimento de casos locais (na fazenda onde o empreendimento será 

instalado e na cidade de Pitanga) de dengue, zika vírus, chikungunya, chagas, 

malária, leishmaniose e febre amarela (doença que, segundo especialistas, voltou a 

ter importância médica após o desastre de Mariana em 2015). O entrevistado disse 

desconhecer casos locais de incidência destas doenças. 

 Em campo, também foi possível encontrar alguns criadouros naturais 

de insetos vetores de doenças (em especial de dípteros) como: troncos ocos de 

árvores, plantas como bromélias e dracena, poças formadas em rochas, dentre 

outros. Entretanto, a presença desses criadouros naturais é intrínseca aos 

ambientes naturais e não representa risco para a população, uma vez que estes 

insetos, se não infectados, são incapazes de transmitir as doenças. 
 

6.2.6.4.2. Dados Secundários 
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Através do levantamento de dados secundários em artigos científicos e do 

ministério da saúde, foi possível elaborar uma tabela com as principais doenças 

transmitidas por insetos vetores na microrregião de Pitanga. Dentre as principais 

doenças pesquisadas (chagas, febre amarela, febre maculosa, leishmaniose 

visceral, leishmaniose tegumentar americana e malária), a microrregião apresentou 

apenas registros de dengue (22 casos entre 2012 e 2017) e de leishmaniose 

tegumentar americana (1 caso em 2015). 
 
Tabela 6-29: Número de casos de doenças transmitidas por insetos na microrregião de Pitanga (PR) 

Doenças Transmitidas por Insetos Número de Casos Período 

Dengue 22 2012-2017 

Chagas MR Pitanga 0 2014 

Febre Amarela 0 2014 

Febre Maculosa 0 2014 

Leishmaniose Visceral 0 2015 

Leishmaniose Tegumentar Americana 1 2015 

Malária 0 2015 
*Fonte: Ministério da saúde 

 

6.2.6.5. Discussão 
 

No que diz respeito às doenças transmitidas por insetos, destaca-se a 

dengue. Segundo o boletim da dengue publicado e divulgado pela Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesa) em janeiro de 2017, o estado do paraná apresentou 403 

casos de dengue confirmados em 82 cidades, nas quais se destacam Maringá, 

Londrina e Paranaguá, com 205, 230 e 440km de distância, respectivamente, do 

município de Pitanga. A Chigungunya, também transmitidas pelo Aedes aegypti, 

apresenta 12 casos confirmados no estado do Paraná. Embora as informações do 

Ministério da Saúde referentes à incidência de dengue na microrregião de Pitanga 

apresentem 22 casos confirmados, o fato da microrregião compreender uma área 

extensa (cerca de 5.000,000 km²) e abranger seis municípios, bem como o fato da 

busca local e de dados secundários não terem apresentados vetores nem 

incidência, nos permite especular que esta área não é foco de dengue e que o 

empreendimento não representa um risco para a população local. 
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6.2.6.6. Conclusão 
 

Embora a microrregião de Pitanga apresente casos confirmados de 

dengue, o número de casos é pouco expressivo, além disso, o fato de não terem 

sido encontrados insetos vetores durante o trabalho de campo fazem com que as 

chances de surgimento e propagação desta doença na área do empreendimento 

permaneçam baixas. Adicionalmente, as frequentes campanhas de conscientização 

da população desempenham um papel importante para evitar o surgimento e 

propagação desta zoonose em ambientes urbanos. No que diz respeito à 

diversidade geral de insetos e de vetores e considerando a alta dominância de 

atividade agropecuária, bem como o baixo impacto ambiental gerado pelo 

empreendimento, entende-se que este empreendimento apresenta baixo risco para 

a redução da diversidade de insetos. Desta forma, tomando-se as medidas 

preventivas em relação ao combate das doenças em áreas urbanas, a instalação do 

empreendimento dificilmente trará impactos à saúde pública aumentando a 

incidência de doenças transmitidas por insetos. 
 

  QUALIDADE DAS ÁGUAS 
 

Este item contempla o diagnóstico da qualidade das águas na área de 

influência da futura CGH Pitanga. Os resultados foram comparados com os padrões 

propostos pela Resolução CONAMA 357/2005, para águas Classe II. 

O enquadramento dos corpos de água segundo seus usos 

preponderantes visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas, subsidiando o processo de concessão de outorga 

de direitos de uso dos recursos hídricos e, diminuir os custos de combate à poluição 

das águas, mediante ações preventivas permanentes.  

No caso do rio Pitanga, e de acordo com a Portaria SUREHMA Nº019/92 

de 12 de maio de 1992 onde o Superintendente da SUREHMA – Superintendência 

dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, que lhe 

conferem os incisos I, IX e X do Art. 6º do Regulamento aprovado pelo Decreto 

Estadual nº6589 de 22 de fevereiro de 1990; considerando os incisos III, XI e XX do 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

205 

 

Art. 6º do Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual nº857 de 18 de julho de 

1979, acrescentado pelo Decreto Estadual nº4141 de 11 de novembro de 1988 e 

considerando o Art. 20, alínea “c” da Resolução nº20 de 18 de julho de 1986, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, é enquadrado como classe “2”. 
 

A Portaria visa enquadrar os cursos d’água da BACIA DO RIO DAS IVAÍ, 

conforme abaixo especificado:  

 

Art. 1º - Todos os cursos d’água da Bacia do Rio Ivaí pertencem à classe “2”.  

Art. 2º - Constitui exceção ao enquadramento constante no Art. 1º.  

 

I – Todos os cursos d’água utilizados para abastecimento público e seus 

afluentes, desde suas nascentes até a seção de captação para abastecimento 

público, quando a área desta bacia de captação for menor ou igual a 50 (cinquenta) 

quilômetros quadrados, pertencem à classe “1”. 

 

Conforme lista contida na Portaria SUREHMA Nº019/92 o Rio Pitanga não 

faz parte do Art. 2º, sendo assim classificado como classe “2”. 
 

6.2.7.1. Metodologia 
 
6.2.7.1.1. Área de Estudo 
 

O local previsto para implantação da CGH Pitanga está situado no rio 

Pitanga. Os pontos de coleta para avaliação da qualidade das águas (a montante da 

tomada d’água e a jusante da casa de força, no rio Pitanga) são descritos/ilustrados 

na Figura 6-89 e Figura 6-90. As amostragens foram realizadas em fevereiro de 

2017, que corresponde ao período chuvoso. 

 
Tabela 6-30: Pontos de amostragem de Qualidade da Água da CGH Pitanga. 

Ponto Descrição Coordenadas (UTM) 
P-01 Rio Pitanga – Montante da Tomada d’água. E 440536    N 7265529 
P-02 Rio Pitanga– Jusante da casa de força. E 441179    N 7265640 
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Figura 6-89: Ponto de coleta de água – P01 – a 
montante da captação, localizado na área de 
influência da CGH Pitanga. Fevereiro de 2017. 

Figura 6-90: Ponto de coleta – P02 – a 
justante da casa de força, localizado na área 
de influência da CGH Pitanga. Fevereiro de 
2017. 

 
 
6.2.7.1.2. Parâmetros Avaliados e Metodologia de Coleta e Análises 
 

As variáveis (parâmetros físico-químicos e bacteriológicos) selecionadas 
para diagnóstico são apresentadas na (Tabela 6-31). Essas variáveis foram 

selecionadas por serem as mais eficientes no diagnóstico da qualidade da água para 

os usos direto/indireto do homem. As metodologias analíticas, bem como os padrões 

propostos pela legislação (CONAMA 357/2005; Classe II) também são 

apresentados. 

Os parâmetros temperatura da água, pH, condutividade elétrica e oxigênio 

dissolvido foram aferidos “in loco”, por meio da sonda Oakton modelo WD-35642-60. 

Para determinação dos demais parâmetros foram efetuadas coletas na 

camada superficial (até 20 cm de profundidade). As amostras de água foram 

acondicionadas e preservadas de acordo com a ABNT (1987) e Standard 

Methods/22º edição. Os ensaios laboratoriais foram efetuados de acordo com as 

recomendações do Standard Methods (22º edição). 
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Figura 6-91: Amostragem para avaliação da qualidade das águas 
no rio Pitanga, área de influência da CGH Pitanga, fevereiro/2017. 

 
Tabela 6-31: Parâmetros físico-químicos/bacteriológicos e os respectivos métodos de determinação 
(baseado no Standard Methods, 20º edição). VMP: Valor Máximo Permitido; NA: Não Aplicável. UD: 
Unidade; LQ: Limite de Quantificação.  

Parâmetros UD LQ Método CONAMA 357/05 
VMP 

Temperatura ºC 
Determinação em campo 

Sonda Oakton (WD-35642-60) 

- 
pH - 6,0 - 9,0 
Condutividade µS/cm NA 
Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L não inferior a 5 
Cor Pt/Co 5,0 SME 2120 E 75,0 
Turbidez NTU 0,01 SM 2130 B 100,0 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 1,0 SM 2540 C 500,0 
Sólidos Suspensos Totais mg/L 1,0 SM 2540 D NA 
Fósforo Total mg/L 0,01 SM4500 P-E ** 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,01 SM 4500 NH3 E *3,7 
Nitrato (como N) mg/L 0,2 SM 4500-NO3 B 10,0 
Nitrito (como N) mg/L 0,005 SM 4500-NO2 B 1,0 
Dureza mg/L 10,0 SM 2340 C NA 
Alcalinidade Total mg/L 5,0 SM 2320B NA 
Ferro Total mg/L 0,005 MERCK 14671 NA 
Cloreto mg/L 5,0 SM 4500 – Cl- B 250,0 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1,8 SM 9221 B/C e E 1.000,0 
Coliformes Totais NMP/100mL 1,8 SM 9221 B e C NA 
DBO mg/L 2,0 SM 5210 B 5,0 
DQO mg/L 25,0 SM 5220 D NA 
*VMP: 3,7mg/L N, p/ pH < 7,5; 2,0 mg/L N, p/ 7,5 < pH > 8,0; 1,0 mg/L N, p/ 8,0 < pH > 8,5; 0,5 mg/L 
N, p/ pH > 8,5. 
** VMP: 0,1 para ambientes lóticos. 
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6.2.7.2. Resultados 
 

Os resultados das análises fisico-químicas/bacteriológicas são 
apresentados na Tabela 6-32 e nos Boletins Analíticos em ANEXO. Os resultados 

das variáveis consideradas mais importantes na caracterização dos ambientes 
aquáticos naturais são, ainda, apresentados na Figura 6-91 e Figura 6-92. 

Os resultados encontrados foram comparados aos valores máximos 

permitidos (VMP) determinados pela Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 

2005, corpos hídricos Classe II, que estabelece padrões para águas com finalidade 

de abastecimento doméstico, após tratamento convencional; proteção das 

comunidades aquáticas e destinadas à agricultura. 
 
 
Tabela 6-32: Resultados dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos amostrados na área de 
influência direta da CGH Pitanga, fevereiro/2017. VMP: Valor Máximo Permitido. NA: Não Aplicável. 
UD: Unidade; LQ: Limite de Quantificação. 

Parâmetros UD LQ 
Resultados CONAMA 357/05 

VMP Montante 
da captação 

Jusante da 
casa de força 

Temperatura -  25,2 25,8 - 
pH - 0 - 14 7,13 7,24 6,0 - 9,0 
Condutividade µS/cm 1,0 90,8 92,7 NA 
Oxigênio Dissolvido (OD) mg/L  5,99 6,11 não inferior a 5 
Cor Pt/Co 5,0 65,0 53,4 75,0 
Turbidez NTU 0,01 16,2 13,3 100,0 
Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 1,0 17,0 10,0 500,0 
Sólidos Suspensos Totais mg/L 1,0 1,0 1,0 NA 
Fósforo Total mg/L 0,01 0,06 0,08 ** 
Nitrogênio Amoniacal mg/L 0,01 0,060 0,098 *3,7 
Nitrato (como N) mg/L 0,2 0,3 0,3 10,0 
Nitrito (como N) mg/L 0,005 0,018 0,015 1,0 
Dureza mg/L 10,0 49,0 64,0 NA 
Alcalinidade Total mg/L 5,0 18,0 20,0 NA 
Ferro Total mg/L 0,005 1,19 0,900 NA 
Cloreto mg/L 5,0 <5,0 <5,0 250,0 
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 1,8 1.400 2.300 1.000,0 
Coliformes Totais NMP/100mL 1,8 230.000 330.000 NA 
DBO mg/L 2,0 <2,0 <2,0 5,0 
DQO mg/L 25,0 <25,0 <5,0 NA 
*VMP: 3,7mg/L N, p/ pH < 7,5; 2,0 mg/L N, p/ 7,5 < pH > 8,0; 1,0 mg/L N, p/ 8,0 < pH > 8,5; 0,5 mg/L 
N, p/ pH > 8,5. 
** VMP: 0,1 para ambientes lóticos. 
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Os valores de temperatura da água no rio Pitanga (25,2 e 25,8ºC; Tabela 
6-32 e Figura 6-91) estão de acordo com os esperados para ambientes tropicais de 

fisiografia semelhante, durante período de chuva. Apesar de não ser um indicador 

direto de qualidade, a temperatura apresenta-se como uma das mais importantes 

características físicas das águas, uma vez que exerce influência direta na 

distribuição dos organismos aquáticos e na concentração de gases dissolvidos na 

água, principalmente o oxigênio e gás carbônico (ESTEVES, 1998). 

O pH representa a concentração de íons H+, indicando a condição de 

acidez, neutralidade ou alcalinidade da água (BAUMGARTEN e POZZA, 2001). Nas 

águas naturais, além de sofrer interferência da própria bacia hidrográfica, como o 

tipo de solo, as variações deste parâmetro são ocasionadas geralmente pelo 

consumo e/ou produção de dióxido de carbono (CO2), realizados pelos organismos 

fotossintetizadores e pelos fenômenos de respiração/fermentação de todos os 

organismos presentes na massa de água, produzindo ácidos orgânicos fracos 

(BRANCO, 1986). Assim, o pH é muito influenciado pela quantidade de matéria 

morta a ser decomposta. Geralmente, um pH muito ácido ou muito alcalino está 

associado à atividades antrópicas, como lançamento de despejos no corpo hídrico 

(FARIAS, 2006). 

As águas rio Pitanga estão na faixa de ligeiramente básico/neutralidade 
(Tabela 6-32; Figura 6-92), sendo que os valores estão no intervalo de variação 

exigido pela Resolução CONAMA 357/2005 (pH entre 6 e 9). As medidas registradas 

no rio Pitanga estão de acordo com as comumente verificadas em rios brasileiros 

(MAIER, 1987). 

A condutividade elétrica representa uma medida indireta da quantidade de 

íons presentes na água, principalmente nutrientes como cálcio, magnésio, potássio, 

sódio, carbonato, sulfatos e cloretos (ESTEVES, 1998). De acordo com os 

resultados, o ambiente amostrado apresenta condutividade elétrica relativamente 
baixa (90,8,0 e 92,7µS/cm, Tabela 6-32; Figura 6-92). Apesar de a legislação 

ambiental vigente não estabelecer um padrão para este parâmetro, vários autores 

(e. g. CHAPMAN, 1996; ESTEVES, 1998) discutem que a condutividade elétrica é 

um bom indicador da qualidade da água, atingindo valores elevados (até 1000µS / 

cm) em locais mais deteriorados. Sendo assim, os valores registrados neste estudo, 

para esta variável, indicam qualidade da água satisfatória. 
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A determinação do oxigênio dissolvido é de fundamental importância para 

avaliar as condições naturais da água e detectar impactos ambientais como 

eutrofização e poluição orgânica (CARMOUZE, 1994). Este gás é essencial à 

respiração dos organismos aquáticos, além de influenciar a produtividade do 

ecossistema (ESTEVES, 1998). O rio Pitanga, nessa amostragem, apresentou-se 

bem oxigenado. As concentrações desse gás, 5,99 e 6,11mg/L (respectivamente a 

montante e jusante), foram satisfatórias em relação à legislação (valor mínimo 

recomendado de 5,0mg/L; CONAMA 357/2005, águas da Classe II). As condições 

de forte velocidade da corrente, sobretudo à jusante da tomada d’água, favorecem a 

oxigenação do corpo hídrico. 
 

 

 

  
Figura 6-92: Variação das medidas temperatura da água, pH, condutividade elétrica e oxigênio 
dissolvido na área de influência da CGH Pitanga, rio Pitanga, fevereiro/2017. 
 

Os sólidos em suspensão provocam a turbidez da água gerando 
problemas estéticos e prejudicando a atividade fotossintética. Conforme Tabela 6-
32; Figura 6-92, as medidas de turbidez foram satisfatórias quanto ao limite 

estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005. Esses valores podem ser 
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resultado da redução das taxas de escoamento superficial que ocorre durante o final 

do período chuvoso. As chuvas carreiam sedimentos das margens para os cursos 

d’água, o que provoca a redução da transparência. Assim, as águas do rio Pitanga 

apresentaram luminosidade sub-aquática característica para ambientes de mesma 

fisiografia e mesma fase do ciclo hidrológico: ambiente lótico com alta velocidade da 

corrente, corredeiras e final do período chuvoso. 

O teor de sólidos dissolvidos representa a quantidade de substâncias 

dissolvidas na água que alteram suas propriedades físicas e químicas. O excesso de 

sólidos dissolvidos na água pode causar alterações no sabor e problemas de 

corrosão, podendo afetar o circuito de adução do empreendimento. Conforme 
verificado na (Tabela 6-32) e na (Figura 6-93), os valores obtidos estão em 

conformidade com a Resolução CONAMA 357/2005. 

O fósforo é um elemento químico essencial à vida aquática e ao 

crescimento de microorganismos responsáveis pela estabilização da matéria 

orgânica, e, na forma de fosfatos dissolvidos, é um importante nutriente para os 

produtores primários. Juntamente com o nitrogênio, o fósforo é o principal nutriente 

responsável pelo processo de eutrofização dos ecossistemas aquáticos (KALFF, 

2002). As principais fontes naturais de fósforo são a lixiviação das rochas e a 

decomposição de matéria orgânica (CHAPMAN, 1996). Já as contribuições 

antrópicas podem ser de áreas com cultivos, dejetos de animais domésticos e 

esgotos. Nas amostragens realizadas, os resultados obtidos estiveram acima do 
VMP estipulado pela Resolução CONAM 357/2005 (Tabela 6-32) e (Figura 6-93). A 

ausência de indústrias e a baixa densidade demográfica na área em estudo indicam 

a presença de apenas fontes naturais de contribuição, sendo que os reduzidos 

valores podem ser consequência da menor pluviosidade do período. 

O nitrogênio é escasso nas águas e seu aporte aos corpos d’água ocorre 

por difusão, na forma gasosa, ou na forma orgânica lixiviada das rochas/solos, 

sobretudo os que recebem fertilizantes e nas matérias orgânicas em decomposição. 

O nitrogênio apresenta-se na água de três formas principais: o N-

amoniacal, os nitritos e os nitratos. O N-amoniacal na presença de oxigênio é 

oxidado a nitrito e este a nitrato. A presença de nitrogênio amoniacal na água 

significa matéria orgânica em decomposição. O nitrato é a principal forma de 

nitrogênio encontrada na água, sendo a principal fonte a presença de dejetos 
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humanos. O nitrito é encontrado em águas superficiais em pequena quantidade, 

devido a sua instabilidade na presença de oxigênio. A presença do íon nitrito indica 

processo biológico ativo influenciado por poluição orgânica (FARIAS, 2006). 

O rio Pitanga, tanto a montante (captação) quanto à jusante (casa de 

força), apresentou baixos teores desses nutrientes: inferiores ou bastante próximos 

ao LQ (Tabela 6-32). Todas as medidas atenderam à resolução CONAMA 357/2005 

(Classe II). 

Compostos de ferro são frequentemente encontrados em corpos 

aquáticos, mesmo que em concentrações reduzidas. É um micronutriente essencial 

ao metabolismo dos seres vivos e exerce influência na ciclagem de outros 

nutrientes, como o fosfato. Os teores desse composto, no rio Pitanga, são 

considerados normais para ambientes de mesma fisiografia e características 
geológicas (Tabela 6-32). Uma vez que ocorre naturalmente no meio ambiente, a 

ausência de indústrias e a baixa densidade demográfica na área em estudo são 

indicativos que o mesmo é proveniente de fontes naturais. 

Os cloretos ocorrem em todas as águas naturais e podem ser resultados 

do contato da água com depósitos minerais, poluição por efluentes (domésticos e 

industriais) ou retorno de águas utilizadas em irrigação agrícola. Em geral, 

quantidades razoáveis não são prejudiciais à saúde, mas transmite a água um sabor 

salgado, repulsivo. O aumento do teor de cloretos na água indica a presença de 

esgotos ou por despejos industriais, acelerando os processos de corrosão em 

tubulações de aço e de alumínio, além de alterar o sabor da água (PHILIPPI, et. al., 

2004). 

O grupo dos coliformes totais inclui todas as bactérias na forma de 

bastonetes gram-negativos, não esporogênicos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, 

capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 a 48 horas a 35ºC. 

Esta definição é a mesma para o grupo de coliformes termotolerantes, porém, 

restringindo-se aos membros capazes de fermentar a lactose com produção de gás, 

em 24 horas a 44,5-45,5ºC (SILVA et al., 1997). 

O habitat das bactérias que pertencem ao grupo coliforme é o trato 

intestinal do homem e de outros animais; entretanto, espécies dos gêneros 

Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella podem persistir longos períodos e se 

multiplicar em ambientes não fecais. Já os coliformes termotolerantes são 
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empregados como indicadores de contaminação fecal, visto que a população deste 

grupo é constituída de uma alta proporção de E. coli, que tem em seu hábitat 

exclusivo o trato intestinal do homem e de outros animais (SIQUEIRA, 1995), não se 

desenvolvendo em outras condições. 

As densidades de coliformes termotolerantes, tanto à montante da tomada 

d’água quanto à jusante da casa de força, foram acimas do valor recomendado pela 
Resolução CONAMA 357/2005 para águas Classe II (Tabela 6-32; Figura 6-92). 
Face à baixa densidade populacional na área em estudo, provavelmente as fontes 

de coliformes são oriundas das atividades típicas da pecuária. 

A DBO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 

orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável 

(CETESB, 2009). Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são 

provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de 

um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio 

na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida 

aquática. 

Nas amostragens do rio Pitanga, os valores de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) foram inferiores ao limite de quantificação do método analítico (LQ), 

sendo assim, menores que o limiar recomendado pela resolução CONAMA 357/2005 
(VMP: 5 mg/L; (Tabela 6-32). Desse modo, tais resultados apontam para a 

inexistência de fontes de poluição orgânica significativas. 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é a quantidade de oxigênio 

necessária para oxidação da matéria orgânica (biodegradável ou não) de uma 

amostra por meio de um agente químico, como o dicromato de potássio. Os valores 

da DQO normalmente são maiores que os da DBO. A Resolução CONAMA 

357/2005 não estabelece padrões de DQO para águas Classe II, no entanto, 

segundo GASTALDINI (2000), valores maiores que 25 mg/L, podem interferir na 

proteção da vida aquática. Sendo assim, os valores registrados neste estudo, para 

esta variável, indicam qualidade da água satisfatória. 
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Figura 6-93: Variação das medidas turbidez, sólidos dissolvidos totais, fósforo e coliformes 
termotolerantes na área de influência da CGH Pitanga, rio Pitanga, fevereiro/2017. 
 

A partir das análises supracitadas, de modo geral, as características 

físico-químicas do rio Pitanga estão em conformidade com as comumente 

registradas em ambientes lóticos da América do Sul (MAIER, 1978). Os resultados 

encontrados são satisfatórios em relação à Resolução CONAMA 357 de 17 de 

março de 2005, exceto para o parâmetro fósforo e coliformes termotolerantes, que 

obtiveram valores acima do VMP. 

 Destaque das Principais Fontes Poluidoras Indicando a sua Tipologia e 
Localização 

 

As fontes poluidores de recursos hídricos apresentam basicamente três 

fontes básicas de poluição, sendo elas a relacionada a indústria que elimina 

substâncias orgânicas e inorgânicas de diversa natureza, sendo as mais agressivas 

as indústrias químicas, de papel, alimentícias e de metais primários; a agricultura, 

que elimina detritos geralmente animais mas sobretudo perigosos resíduos de 
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fertilizantes químicos e agrotóxicos e o uso doméstico que elimina excrementos e 

alguns produtos químicos, sobretudo detergentes (BARTH,1987).  

Durante a visita técnica na AID do empreendimento, foi diagnosticado que 

não ocorre o despejo de efluente doméstico e/ou industrial no rio Pitanga, porém, o 

local se caracteriza por apresentar plantações de diversas culturas, fator que pode 

apresentar potencial de contaminação do recurso hídrico devido ao escoamento 

superficial de resíduos derivados de agrotóxicos.  

 
6.3. MEIO ANTRÓPICO 

 

 Área Total do Imóvel e Seus Limites 
 

O imóvel onde será instalado a CGH Pitanga tem uma área total de 6,6 

hectares conforme desenho anexo 035-DB-G11-001_R00. 
 

 Localização no Município, Destacando a Malha Viária. 
 

O acesso ao município é feita pela BR – 466. A rodovia corta a região 

central do Paraná, a partir de Apucarana, e praticamente se encerra 

em Guarapuava, pois o trecho entre essa cidade até Porto União, ainda está em 

planejamento. 

O acesso à área de interesse é feita pela saída que vai para o bairro de 

Rio do Meio, está aproximadamente 21,6 km do município de Pitanga. A estrada 

vicinal que liga o município de Pitanga a área da CGH Pitanga é uma estrada não 

pavimentada, porém com boa qualidade para tráfego de carros e caminhões. As 

margens da estrada pode se notar o cultivo de soja e alguns pontos com plantações 

de Pinus. Passando pelo bairro de Rio do Meio, nota se a presença de poucas casas 

na área marginal da estrada vicinal. 
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Figura 6-94: Mapa Político Rodoviário – Pitanga – PR 
Fonte: DER - PR 
 
 

 Identificação das Áreas Urbanizadas e Distâncias do Parque Gerador 
 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, a população residente no 

município de Pitanga é predominantemente urbana. Os dados mostram que 

aproximadamento 63% da população mora na área urbana. A população urbana 
refere-se à sede do município (Figura 6-95), que possui 20.590 habitantes, e se 

localiza aproximadamente a 21 km do parque gerador (CGH Pitanga), conforme 

pode ser visto no mapa (Figura 6-96).  

 

CGH Pitanga 
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 Figura 6-95: Foto aérea – Pitanga – Parana Foto: Elizeu 
Schebelinski 

 

 
Figura 6-96: Desenho demonstrando o município de Pitanga e o parque gerador. 
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 Caracterização das Áreas Urbanizadas, Atividades Econômicas, Sócio-
Culturais e População do Entorno 

 

6.3.4.1. Metodologia 
 

Para o desenvolvimento deste diagnóstico utilizou-se como método 

principal a coleta e análise de dados secundários e primários produzidos de forma 

geral para as áreas de influência (AII e AID) do empreendimento em referência, cujo 

objetivo foi caracterizar o estágio atual dos fatores socioambientais do município que 

irá receber o empreendimento, nos seguintes aspectos: dinâmica populacional; uso 

e ocupação do solo; estrutura produtiva e de serviços; aspectos socioculturais, 

avaliado através de indicadores relativos a educação, saúde, emprego e renda, 

índice de desenvolvimento humano, (IDH), segurança, assistência e promoção 

social, lazer e patrimônio histórico - cultural; infraestrutura urbana relativa a 

comunicação, transporte, energia elétrica, habitação, meio ambiente, saneamento 

básico e pesquisa de percepção. 

Complementarmente, a pesquisa também consistiu na aquisição de dados 

primários, colhidos na sede municipal de Pitanga – PR e na área de influência direta 

da CGH Pitanga, onde identificou-se apenas um imóvel que serve de moradia para a 

família proprietária indiretamente atingida pelo empreendimento. Em levantamento 

de campo realizado no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezessete, realizou-

se uma entrevista com a família mencionada a fim de conhecer a realidade 

vivenciada pela mesma, bem como para ouvi-la em relação ao empreendimento em 

questão. Além da família, realizou-se também entrevistas diretas com 

representantes de segmentos organizados do município com o intuito de identificar 

suas características socioeconômicas, percepções e expectativas quanto a um novo 

empreendimento de aproveitamento hidrelétrico na região. Observações 

sistemáticas e registros fotográficos completam o material coletado no campo. 

Os dados secundários foram compilados a partir da analise e seleção de 

informações coletadas em base de dados oficiais das principais instituições de 

pesquisa nacional para a composição do diagnostico da AII. Dentre as bases de 

dados consultadas para a caracterização socioeconômica destacam-se: visita a 

sítios eletrônicos de órgãos oficiais produtores e/ou sistematizadores e 
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disseminadores de informações estatísticas, dentre os quais, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, 

Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, dentre outros listados 

ao final deste relatório.  

 

6.3.4.2. Áreas de Influência 
 

A Área de Influencia Direta (AID) e Área do Entorno (AE) compreende a 

extensão total das benfeitorias e propriedades rurais do entorno do 

empreendimento. Incluindo ainda as propriedades e estruturas comerciais e de 

prestação de serviços situadas na comunidade onde será construído o 

empreendimento, pela proximidade com o mesmo e interferências sofridas, como 

acesso as obras, utilização de mão de obra local, aquisição de bens e serviços, 

entre outros. Portanto, qualquer que seja a área situada ao longo de todo o sitio de 

implantação do futuro empreendimento (barragem, tomada d’água, canteiros de 

obras, casa de forca, bota-fora, acessos, trecho de vazão, dentre outros) e que seja 

total ou parcialmente atingida com a implantação e/ou operação da CGH, e 

considerada como sendo AID/AE. 

A caracterização da AID foi desenvolvida durante todo o diagnostico 

socioeconômico, mesclando esta com as informações da AII, partindo sempre do 

contexto geral e maior da área de influencia indireta, direcionando para informações 

especificas das áreas atingidas pelo empreendimento e seu entorno imediato. Em 

seguida as propriedades da AID tiveram seus aspectos socioculturais 

caracterizados.  

Para o meio socioeconômico, considerando a existência de uma unidade 

básica para os levantamentos dos dados secundários pertinentes, definiu-se como 

limite da AII da CGH Pitanga, o município de Pitanga - PR, onde será instalado o 

empreendimento em questão. Esta delimitação é reforçada pelo fato das 

interferências sociais e econômicas, do ponto de vista administrativo, incidirem de 

forma abrangente sobre a população do município supracitado. 
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Figura 6-97: Prefeitura Municipal de 
Pitanga/PR. 

Figura 6-98: Câmara de Vereadores de 
Pitanga/PR. 

 

 

6.3.4.3. Localização e dinâmica populacional 
 

A CGH Pitanga esta situada no município de Pitanga no Estado do 

Paraná, e pertencente à Microrregião de Pitanga e Mesorregião centro sul 

Paranaense. Sua população segundo dados do IBGE 2010, é de 32.645 hab. A área 

da unidade territorial corresponde a 1 663,747 km² [2] a Densidade Demográfica 

(hab/km) 19,62, Gentílico – Pitanguense.  

O município de Pitanga possui uma área de1 663,747 ², sendo limitado 

pelos municípios de Manoel Ribas, Boa Ventura de São Roque, Candido de Abreu, 

Nova Tebas, Roncador, Mato Rico, Palmital e Santa Maria do Oeste.   A sede do 

município encontra-se a 952 metros de altitude e tem sua posição determinada pelas 

coordenadas 240 45´ 25´´Latitude Sul e 510 45´ 39´´ Longitude Oeste.  
 

6.3.4.4. Caracterização histórica 
 

De acordo com informações colhidas no Wikipédia, o local onde fica a 

cidade, começou a receber os seus primeiros moradores brancos a partir de 1914, 

quando colonizadores que moravam em Prudentópolis transferiram suas residências 

para a região. Antes disto, somente os índios habitavam as terras. Estes pioneiros 

começaram a criar porcos que eram trocados por outros produtos ou levados para a 

cidade de Ponta Grossa. 
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Por volta de 1918, o local já oferecia casas comerciais, além de serviços 

como ferreiros, carpinteiros, marceneiros, pois a vila era localizada as margens da 

estrada que interligava a região central do Paraná ao estado do Mato Grosso do Sul. 

Por esta razão, até um posto policial já existia nesta época. 

Em meados da década de 1920, foi criada uma lei que privava os índios 

de algumas terras no Paraná. Os jornais da época faziam apologia para a extinção 

do aldeamento São Jerônimo, cujas terras foram disputadas pelos importantes 

políticos paranaenses e fazendeiros. A liberação de terras indígenas a políticos 

locais reduziu suas reservas e contribuiu para os conflitos entre índios e colonos na 

Serra da Pitanga. 

Por decreto nº 294 de 17 de abril de 1923, os índios perderam as terras 

na margem direita do rio Ivaí, em favor dos colonos, e os índios foram obrigados a ir 

para a margem esquerda do rio, o que causou grande revolta na comunidade 

indígena. Desta maneira, 150 índios Kaigangs atacaram Pitanga, dançando na Igreja 

que depois foi incendiada. Este ataque resultou na morte de um casal de moradores. 

Em 1940, Pitanga já tinha aproximadamente 13.000 habitantes, entre 

estes, muitos descendentes de europeus, pois vários colonizadores vieram de 

países como a Ucrânia, Polônia, Itália e Alemanha. Isso é verificado na atualidade, 

quando há uma diversidade cultural muita grande, com danças, músicas, 

arquiteturas e alimentação típicas de cada grupo. 

Pitanga só se municipalizou em 1944, mais precisamente no dia 28 de 

Janeiro. O primeiro presidente da Câmara Municipal foi Otaciano Luiz Cunha. O 

município é constituído de 5 distritos: Pitanga, Barra Bonita, Bela Vista, Boa Ventura, 

e Santa Maria. Atualmente, a administração da cidade é realizada pelo Exceletissimo 

Sr. Prefeito, Maicon Geison Calegari Rodrigues Barbosa, eleito nas eleições de 

2016. 

 
6.3.4.5. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 

O indicador social mais amplamente utilizado no mundo, sendo referência 

da própria Organização das Nações Unidas e do Governo Brasileiro, é o chamado 

IDH-Indice de Desenvolvimento Humano – que combina simultaneamente e de 

modo ponderado o quadro de educação, renda e expectativa de vida (longevidade). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Pitanga é 0,702, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM 

entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,802, seguida de Renda, com índice de 0,696, e de 

Educação, com índice de 0,621. 

No período de 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,381 em 1991 para 0,575 

em 2000 - uma taxa de crescimento de 50,92%. O hiato de desenvolvimento 

humano foi reduzido em 68,66% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo 

índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,269), 

seguida por Longevidade e por Renda.  

Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,575 em 2000 para 0,702 em 

2010 - uma taxa de crescimento de 22,09%. O hiato de desenvolvimento humano, 

ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, 

foi reduzido em 70,12% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,207), 

seguida por Renda e por Longevidade. 

 

 
Figura 6-99: IDH – Índice do Desenvolvimento Humano 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem02/03/2017as20:06 
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Figura 6-100: Tabela de IDH Pitanga 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem02/03/2017as20:10 
 

 

  
Figura 6-101: Pirâmide Etária 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem02/03/2017as20:12 
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Entre 2000 e 2010, a população de Pitanga cresceu a uma taxa média 

anual de -0,94%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta 

década, a taxa de urbanização do município passou de 51,14% para 63,09%. Em 

2010 viviam no município, 32.638 pessoas. 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média 

anual de -0,56%. Na UF, esta taxa foi de 1,39%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no 

mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 39,89% 

para 51,14%. 

 

 
Figura 6-102: Tabela da População 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem02/03/2017as20:17. 

 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 3,0 anos na última década, 

passando de 70,1 anos, em 2000, para 73,1 anos, em 2010. Em 1991, era de 65,1 

anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos em 2010, de 68,6 

anos em 2000 e de 64,7 anos em 1991. 
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Figura 6-103: Tabela da Longevidade, Mortalidade e Fecundidade  
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem02/03/2017as20:24 
 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 

idade) no município passou de 26,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 

15,4 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 39,9. Já na UF, 

a taxa era de 13,1, em 2010, de 20,3, em 2000 e 38,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, 

a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 

16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil 

nascidos vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a 

mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

Considerando os dados populacionais da cidade de Pitanga e 

relacionando-os com as informações repassadas pelo empreendedor quanto a 

contratação de mão de obra local para execução do empreendimento, priorizando a 

população do entorno, acredita-se que a dinâmica populacional deste município não 

sofrerá grandes interferências, pois, além do curto período de obras, trata-se de um 

empreendimento de pequeno porte que não trará grandes impactos para a 

localidade, gerando segundo o empreendedor 45 empregos temporários. 

Ressalta-se ainda, que na área negociada para a instalação das unidades 

da CGH, não haverá interferência direta em benfeitorias ou nas atividades 

desenvolvidas, sendo assim, não haverá necessidade de qualquer tipo de 

deslocamento. Ressalta-se ainda, que as propriedades do entorno e suas 
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benfeitorias em nada serão atingidas pelo empreendimento. Mais adiante, será 

realizado o diagnóstico da situação sociocultural que informará a capacidade do 

município para o recebimento de um empreendimento de aproveitamento hidrelétrico 

deste porte. 
 

6.3.4.6. Uso e Ocupação do Solo e Estrutura produtiva 
 

A análise do uso e ocupação do solo nas áreas de influência direta e 

indireta permite identificar as interferências da instalação de um empreendimento 

hidrelétrico. Ao identificar as atividades humanas locais, é possível observar que a 

instalação do empreendimento não afetará o cotidiano da população próxima ao 

mesmo, pois, não identificou-se nenhuma atividade que dependa do local nem 

mesmo das águas do rio onde ocorrerão as obras. As atividades identificadas nas 

proximidades foram agricultura, pecuária de leite, pecuária de corte e pesca, 

realizadas pela família residente na propriedade, para venda no comércio local e 

consumo próprio. Porém, nenhuma das atividades sofrerão interferências pelo 

empreendimento em questão. No entanto, a CGH Pitanga encontra-se inserida em 

um contexto de intenso uso do solo voltado para pastagem/floresta. Como informado 

anteriormente, a área de implantação das estruturas deste empreendimento é 

constituída na maior parte, de mata, uma vez que se trata de áreas de preservação 

permanente, onde há restrição de uso para outras atividades. Ainda assim, é 

possível afirmar, tanto pela visualização in loco quanto por entrevista realizada com 

o proprietário de terras nas proximidades do empreendimento, que o solo 

especificamente onde será instalado o empreendimento hidrelétrico não é utilizado 

para o desenvolvimento de nenhuma atividade produtiva.       

No município, a Secretaria Municipal de Agricultura possui convênios com 

órgãos como a EMATER na oferta de apoio ao produtor rural local nas mais diversas 

atividades. 

 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

227 

 

 
 Figura 6-104: Secretaria de Agricultura e Pecuária 
 

Em relação às matas e florestas, são possivelmente destinadas à 

composição da reserva legal das propriedades, exigência legal. Quanto ao uso das 

águas, os principais rios em Pitanga/PR, são o Rio Pitanga e o Rio Ernesto. 

De acordo com dados primários, as águas do rio Pitanga onde será 

construído o empreendimento, são utilizadas para dessedentação animal e pesca 

para consumo próprio. No entanto, a pesquisa primária constatou que não há 

famílias que sobrevivam somente de atividades econômicas envolvendo o rio, como 

pesca, extração de areia, garimpo, etc. 

Também, segundo relato dos moradores, não se faz uso das águas do rio 

para o turismo ou recreação nesta localidade. 

Em algumas localidades da área rural, a água para consumo humano é 

proveniente de mina d’água. O abastecimento de água no município tem gestão da 

SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná, com sede na Rua Arthur Mehl, 

nº671 – Pitanga/PR. A pesquisa permite visualizar em diferentes níveis geográficos, 

a população total atendida com serviços de abastecimento de água fornecida por 

prestadores de serviços ou órgãos municipais encarregados da gestão dos mesmos, 

tendo como referência o último dia do ano. 
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Para cálculo do percentual de habitantes atendidos com serviços de abastecimento 

de água em relação à população brasileira total, foram utilizadas as estimativas 

intercensitárias disponibilizadas pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes do 

IBGE. 

 

 
Figura 6-105: Gráfico do Abastecimento de água. 
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Confira-o-abastecimento-de-agua-no-seu-
municipio---rede-publica-poco-ou-nascenteacessoem04/03/2017as15:09 

 
Mesmo com a importância da agricultura e agropecuária, o setor terciário 

ainda é o mais dinâmico na economia local, isso porque nele estão os valores 

atribuídos aos setores de comércio e serviços. O comércio é de pequeno porte e, 

conta com a presença de estabelecimentos comerciais de segmentos variados como 

mercados, correios, padarias, restaurante, açougue, lotérica, sorveteria, farmácia, 

hotel, lan house e outros. A rede bancária é composta pelo Banco do Brasil, 

Bradesco, Itaú entre outros. O registro fotográfico identificou parte desses 

estabelecimentos. 
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Figura 6-106: Banco Itaú – Pitanga/PR. Figura 6-107: Banco Bradesco Pitanga/PR. 

 

 
Figura 6-108: Banco do Brasil – Pitanga/PR. 

 

O setor de serviços é o que mais agrega valor ao PIB. Este indicador é 

utilizado para a aferição da riqueza total produzida por determinada sociedade. No 

Paraná, os dados mais recentes datam do ano de 2013. 

Em Pitanga, o setor de serviços contribui com mais de 41,2% do PIB 

Municipal. Em seguida, o setor agropecuário, cuja participação no PIB era de 

28,10% em 2013. O gráfico a seguir demonstra a participação dos setores no PIB 

municipal. 
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Figura 6-109: Produto Interno Bruto do Município de Pitanga. 
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Confira-o-PIB---Produto-Interno-Bruto---
no-seu-municipioacessoem04/03/17as19:10 

 

Em relação à receita orçamentária do município, no ano de 2014, esta era 

de 78.258.037,90. 

No que se refere às despesas do município, trata-se de gastos com 

saúde, educação e outras como mostra o gráfico a seguir. 
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Figura 6-110: Despesas Municipais 
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Despesa-orcamentaria:-Veja-o-gasto-publico-
no-seu-municipioacessoem04/03/17as19:26 
 
6.3.4.7. Educação 
 

A educação é um dos principais indicadores para se obter o nível de vida 

de determinado grupo social. No que diz respeito à taxa de analfabetismo, este 

indicador é utilizado como forma de dimensionar a situação de desenvolvimento 

socioeconômico de um grupo social em seu aspecto educacional, além de subsidiar 

processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas de saúde e 

educação, pois pessoas não alfabetizadas requerem formas especiais de 

abordagem nas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conforme 

a UNESCO, níveis de analfabetismo acima de 05% são considerados inaceitáveis 

internacionalmente (UNESCO, 1993 in RIPSA). 

No Município em questão, a Secretaria de Educação encontra-se sobre a 

responsabilidade do Sr. Alfredo Luiz Schavaren. Segundo o mesmo, atualmente, a 

Secretaria participa da execução de três Projetos locais. São estes: PROERD, Olhar 

Para o Futuro e Televisando. 
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Figura 6-111: Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura – Pitanga/PR. 

Figura 6-112: Entrevista com o Secretário 
Municipal de Educação de Pitanga/PR, Sr. 
Alfredo Luiz Schavaren. 

 

Na AID e área do entorno, o analfabetismo não foi verificado, pois, todos 

os entrevistados possuem ensino médio completo. 

Abaixo, a tabela exibe uma lista das escolas no município de Pitanga 

tanto na área urbana, como na área rural, por dependência administrativa e 

modalidade de ensino. A infraestrutura educacional do município é bastante ampla e 

oferece além do ensino fundamental, a pré-escola, o ensino médio regular e 

educação de jovens e adultos (EJA) presencial e ainda o acesso a Cursos 

Superiores. 
 
Tabela 6-33: Escolas em Pitanga/PR por dependência administrativa e localização. 

Escola Localização Dependência 
E.M. Afonsina Mendes Sebrenski Vila do Carmo Municipal 
E.M. Dr. Ivan Ferreira do Amaral Pitanguinha Municipal 

E. M Jose Bittencourt Centro Municipal 
E.M Reinaldo Nunes Ferreira Vila Planalto Municipal 

E.M Santa Regina Conj. Santa Regina Municipal 
E.M Municipal Vice-Prefeito Euclides Gomes da 

Silva Parque São Basílio Municipal 

E.M do Campo Afonso Alves Camargo Barra Bonita Municipal 
E.M do Campo Ney Braga Vila Nova Municipal 

E.M do Campo São Judas Tadeu Rio XV de Baixo Municipal 
E.M do Campo Angelo Seguro Linha cantu Municipal 

E.M do Campo Carlota Portugal Berardi Borboleta dos 
Berardi Municipal 

E.M do Campo Caramuru Rio Liso Municipal 

E.M do Campo Chico Mendes Assentamento 
Cascata Municipal 

E.M do Campo Imperatriz Leopoldina Alto do Ivaí Municipal 
E.M do Campo Ébano Pereira Rio do Meio Municipal 

E.M do Campo Mascarenhas de Moraes Serra da Palmeira Municipal 
E.M do Campo Rene Rocha São João da Colina Municipal 
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E.M do Campo Sagrada Família Arroio Grande Municipal 
Centro Municipal de Educação Infantil 

Antonieta R. Landgraf Conj. Santa Regina Municipal 

Centro Municipal de Educação Infantil Elsa 
Lerner Parque São Basílio Municipal 

Centro Municipal de Educação Infantil Leonor 
Laitner Hrysyk Vila Planalto Municipal 

Centro Municipal de Educação Infantil Santa 
Izabel Vila Santa Izabel Municipal 

Centro Municipal de Educação Infantil Santa 
Rosa Vila Santa Rosa. Municipal 

Fonte: Dados Primários. 
 

  
Figura 6-113: SENAC– Pitanga/PR. Figura 6-114: Centro Cultural Alexandre 

Buchmann. 
 

Proporções de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade 

escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No município, a proporção de 

crianças de 5 a 6 anos na escola é de 88,04%, em 2010. No mesmo ano, a 

proporção de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino 

fundamental é de 88,07%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo é de 69,56%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com 

ensino médio completo é de 48,45%. Entre 1991 e 2010, essas proporções 

aumentaram, respectivamente, em 64,77 pontos percentuais, 60,08 pontos 

percentuais, 61,33 pontos percentuais e 43,49 pontos percentuais. 

Abaixo figura com informações sobre a Educação no município de 

Pitanga. 

 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

234 

 

Figura 6-115: Educação em Pitanga 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem04/03/17as19:56 
 

 
 Figura 6-116: Colégio Estadual D. Pedro I. 
 

Detecta-se que há ainda no município, duas Universidades, UCP e UNICENTO.  
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6.3.4.8. Saúde 
 

Seguindo com a caracterização sociocultural, é importante diagnosticar o 

sistema de saúde da AII, utilizando as informações obtidas para auxiliar em qualquer 

situação ou eventualidade que por ventura ocorra na implantação da CGH, 

principalmente no período das obras. Apesar de ocorrências nessa área não serem 

comuns, o próprio estudo em seu Relatório de Detalhamento dos Programas 

Ambientais - RDPA já propõe um programa voltado para saúde e segurança do 

trabalho, na busca da prevenção de acidentes de qualquer natureza que coloque em 

risco a integridade física dos trabalhadores e população do entorno. 

Em Pitanga, de acordo com dados secundários obtidos em site próprio da 

Prefeitura Municipal, a infraestrutura de saúde conta com 01 Hospital, 08 Unidades 

Básicas de Saúde, com suas respectivas Equipes de Saúde da Família – ESF, 01 

Centro de Saúde, 01 Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, 01 Centro de 

Especialidades Odontológicas - CEO, Consórcio Intermunicipal de Saúde.  
 

  
Figura 6-117: Hospital São Vicente de Paulo 
– Pitanga/PR. 

Figura 6-118: Estratégia Saúde da Família 
Planalto. 

 

6.3.4.9. Assistência Social 
 

Em relação à infraestrutura de Assistência Social, cabe destacar que o município 

possui uma Secretaria Municipal de Ação Social, cujo responsável é a Sra. Lucimar Camilo. 

Em entrevista com a mesma, identificou-se que em Pitanga existe um Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS para o atendimento das demandas de Proteção 
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Social Básica da população, e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

– CREAS para o atendimento da demanda de Proteção Social Especial local. 

Além destes serviços, a Secretaria de Assistência Social oferece ainda os 

Serviços de Bolsa Família, Família Paranaense, Adolescente Paranaense e Projeto Circo. A 

Equipe de Assistência Social local é composta por: sete assistentes sociais, três psicólogos 

e um pedagogo. 
 

  
Figura 6-119: Representante da Secretaria 
de Assistência Social – Pitanga/PR. 

Figura 6-120: Secretaria de Desenvolvimento 
Social de Pitanga/PR. 

 
 

 
Figura 6-121: Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS. 
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6.3.4.10. Emprego e Renda 
 
 

A renda per capita média de Pitanga cresceu 118,70% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 278,82, em 1991, para R$ 360,41, em 2000, e para R$ 

609,77, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse 

período de 4,20%. A taxa média anual de crescimento foi de 2,89%, entre 1991 e 

2000, e 5,40%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), 

passou de 66,08%, em 1991, para 40,78%, em 2000, e para 14,41%, em 2010. A 

evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através 

do Índice de Gini, que passou de 0,72, em 1991, para 0,63, em 2000, e para 0,52, 

em 2010. 

 

O que é índice de Gini? 
 

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa 

desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.  
 

 
Figura 6-122: Renda, Pobreza e Desigualdade 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem18/06/17as15:33. 
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Figura 6-123: População com dezoito anos ou mais. 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem05/03/17as13:04 

 

 Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais 

(ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

68,00% em 2000 para 73,45% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 6,16% em 2000 para 3,84% em 2010. 
 

 
Figura 6-124: População Ocupada. 
Fonte : http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem05/03/17as13:07 
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 40,19% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 

5,87% na indústria de transformação, 8,10% no setor de construção, 0,82% nos 

setores de utilidade pública, 12,66% no comércio e 28,56% no setor de serviços. 

 

 
Figura 6-125: Renda, Pobreza e Desigualdade 
 

 
Figura 6-126: Distribuição de Renda 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pitanga_pracessoem05/03/17as13:14 
 

Como complemento ao item Emprego e Renda, vale salientar que na fase 

de implantação da CGH Pitanga, serão gerados aproximadamente 45 empregos 

diretos, sendo 80% de mão-de-obra local e, 20% de mão-de-obra especializada, por 
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um período de aproximadamente 08 a 10 meses. Já durante a operação, serão 

apenas 02 funcionários, do próprio município, treinados para a função.  

Muitas vezes o impacto positivo da geração de emprego, pode se tornar 

negativo quando do término das obras. Neste caso, o impacto pode ser minimizado 

pelo Subprograma de Comunicação Social que esclarecerá para a população o 

período de contratação (início e fim). Faz-se necessário um trabalho de 

conscientização da mão de obra contratada sobre este ser um empreendimento de 

pequeno porte e que, portanto, trata-se de um período relativamente curto de obras. 
 

6.3.4.11. Segurança Pública 
 

Se por um lado a proteção social busca contribuir para a promoção do 

bem-estar social e da qualidade de vida, por outro a defesa social pretende a 

garantia da segurança pública, com a finalidade de proteger os cidadãos, a 

sociedade e os bens públicos e privados. O município de Pitanga conta com a 

presença da Polícia Militar e Policia Civil que garantem a segurança local. Quando 

necessário, solicitam reforço.  

 

O empreendimento, apesar do pequeno porte, contribuirá com um 

acréscimo (bastante restrito) na movimentação de pessoas em seu entorno. Mesmo 

com a maioria da mão de obra contratada sendo oriundos da região, os moradores 

do entorno imediato conviverão com pessoas diferentes próximas às suas 

propriedades por determinado período de tempo. Ainda que se trate de um período 

reduzido, de 08 a 10 meses, e, de poucos trabalhadores envolvidos, torna-se 

relevante destacar a atuação dos órgãos citados acima como atuantes na 

preservação da ordem municipal. 
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Figura 6-127: Sede da Policia Militar     
- Pitanga/PR. 

Figura 6-128: Sede da Policia Civil - 
Pitanga/PR. 

 

6.3.4.12. Infraestrutura Urbana e de Serviços 
 

6.3.4.12.1. Habitação, Saneamento e Energia Elétrica 
 

Aspectos como habitação, saneamento, energia elétrica e meio ambiente 

auxiliam na caracterização da infraestrutura urbana do município que irá receber o 

empreendimento em questão, bem como, apreender as necessidades e demandas 

nesses setores. De acordo com o Censo 2010, Pitanga possui o total de 10.061 

domicílios permanentes, sendo 3.636 rurais.  

Na área de construção do empreendimento foi identificado apenas um 

domicílio. De acordo com o proprietário, sua residência não sofrerá nenhuma 

interferência pelo mesmo.   

O diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água do município de 

Pitanga é apresentado a seguir: 

O levantamento foi elaborado a partir dos dados do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) do Ministério da Saúde. Os dados do SIAB, 

por sua vez, são gerados a partir do trabalho das equipes de Saúde da Família e 

Agentes Comunitários de Saúde, que fazem o cadastramento das famílias e 

identificam a situação de saneamento e moradia. Para cálculo da taxa ou percentual 

de domicílios com e sem rede de abastecimento de água (1. rede pública ou geral 

de abastecimento de água, 2. com abastecimento de água por poço ou nascente 

próprios e 3. domicílio abastecido com água de chuva, carro-pipa, ou apanhada em 
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fonte pública, poço, ou bica, fora do domicílio ou peridomicílio), a pesquisa divide o 

número de domicílios com e sem rede abastecimento de água, pelo total de famílias 

cadastradas no SIAB. 

O SIAB conta com 32,3 milhões de famílias brasileiras cadastradas em 

2013, abrangendo 111,6 milhões de pessoas ou aproximadamente 57,6% da 

população brasileira. 

 

 
Figura 6-129: População atendida com abastecimento de água. 
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Confira-o-abastecimento-de-agua-no-seu-
municipio---rede-publica-poco-ou-nascenteacessoem05/03/17as13:36 
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Figura 6-130: População com uso de Poço/Nascente. 
Fonte:http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Confira-o-abastecimento-de-agua-no-seu-
municipio---rede-publica-poco-ou-nascenteacessoem05/03/17as13:39 
 
 

 
Figura 6-131: Tratamento de Esgoto em Pitanga/PR. 
Fonte:http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Indice-de-tratamento-de-esgoto:-Veja-o-
percentual-tratado-em-relacao-ao-total-coletado-na-sua-cidadeacessoem18/06/17as15:04 
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Em relação à energia elétrica, hoje o sistema nacional funciona com a 

existência do Sistema Elétrico Interligado Nacional, responsável pela produção de 

energia elétrica do país. Assim, a energia gerada pelo empreendimento de 

aproveitamento hidrelétrico CGH Pitanga, será integrada a esse sistema, 

contribuindo para a melhoria da qualidade da energia e a redução das oscilações no 

fornecimento da mesma. No estado do Paraná, a empresa responsável pela 

distribuição de energia produzida é a COPEL. 

 

 
Figura 6-132: Acesso a Eletricidade 
Fonte:http://www.deepask.com/goes?page=pitanga/PR-Confira-o-acesso-a-eletricidade-no-seu-
municipioacessoem05/03/17as13:49 
  

Na AID, foi observada a presença de eletrificação rural e a casa visitada 

possui energia elétrica.  
 

6.3.4.13. Meio Ambiente 
 

Pitanga está localizada no Centro do Paraná, com área total de 1.676,50 

km², com uma população de 32.638 habitantes, dos quais 20.590 residem na zona 

urbana e 12.048 na zona rural, segundo Censo IBGE – 2010. 
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Apresenta clima temperado sem estação seca, dependendo das massas 

polares e tropicais para as mudanças de estação e temperatura. Sua altitude é de 

860 metros acima do nível do mar, com índice pluviométrico em 2.074 mm/ano. 

Apresenta solo com alta concentração de cálcio e reduzida quantidade de alumínio, 

sendo bastante ácido com média fertilidade, se prestando a várias culturas e a 

criação de animais. 

 A região onde atualmente se encontra o Município de Pitanga era 

originalmente coberta pela mata pluvial subtropical, na qual se destacavam as 

florestas de Araucária, ou Pinheiro do Paraná, associada à presença de árvores 

nobres como a canela, o jacarandá, a caviúna, o cedro, a gabiroba e a erva-mate 

(Ilex paraguariensis). Esta mata original teve sua área grandemente reduzida a partir 

da segunda metade do Século XX, em função da intensa atividade madeireira e ao 

uso da terra para a exploração agrícola e pecuária. 

Quanto ao nome do município destacam três histórias contadas pelos 

pioneiros: O primeiro relato da origem do nome do município conta que havia um pé 

de pitangueira no local que hoje existe o Cemitério Municipal, onde os tropeiros 

faziam suas pousadas ou acampamentos. O local destinado ao pouso diário era 

debaixo do pé de pitanga ou na pitangueira por isso a procedência do seu nome. Há 

também o fato de que existiam muitas pitangueiras enfileiradas num dos morros que 

circundavam a cidade e a denominação do local ficou conhecida como morro da 

pitanga. E, finalmente a história que havia uma cadeia de montanhas no município, 

sendo denominada Serra da Pitanga. É comum hoje encontrarmos pitangueiras 

cultivadas em casa ou nas ruas da cidade, apresentam floração abundante, branca e 

perfumada. No período da frutificação que vai de outubro a janeiro apresenta frutos 

com polpa agridoce. Da sua polpa se obtém geléias, vinhos, doces e licores, embora 

não sejam aproveitados em escala comercial. (http://visitepitanga.blogspot.com. 

br/p/historia.htmlacessoem05/03/17as14:42) 

 

O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE é um programa do Estado do 

Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - SEMA, com o objetivo de subsidiar a gestão de políticas públicas, como 

um instrumento político e técnico que possibilite a incorporação das questões 

ambientais ao planejamento estratégico do governo. O Governo do Estado do 
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Paraná incluiu o Zoneamento Ecológico-Econômico como um programa de seu 

Plano de Governo, pois entende o ZEE como instrumento de “redução da 

desigualdade social e respeito ao pluralismo, contribuindo para a prática de uma 

cidadania ativa e participativa à medida que pressupõe a abertura de canais 

institucionais com a sociedade para fins de consulta, informação e co-gestão, 

articulando diversas escalas de abordagem, cada qual portadora de atores e temas 

específicos”.  

O Governo Federal promove o Zoneamento Ecológico-Econômico como 

um instrumento da Política Nacional do Ministério de Meio Ambiente. Estabelece 

medidas e padrões de proteção ambiental para garantir o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria das condições de vida da população, da qualidade 

ambiental, dos recursos hídricos e do solo, e a conservação da biodiversidade. 

Como instrumento de gestão democrática, necessário ao planejamento territorial, o 

ZEE coloca de forma concreta o desafio para a administração pública e para a 

sociedade da necessidade de integração entre políticas econômica, social, cultural, 

territorial e ambiental, com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

 No que se refere às potencialidades do município de Pitanga, essa se 

traduz numa capacidade um pouco limitada em oferecer resposta aos investimentos 

realizados em áreas estratégicas ou em setores específicos, mas possui 

capacidades focalizadas nos níveis operacionais, necessitando de serem 

estimulados por políticas públicas e sociais e por investimentos fortes em setores 

básicos de desenvolvimento local.  (Zoneamento Ecológico – Econômico, 2015). 
 

6.3.4.14. Comunicação 
 

A comunicação deve ser entendida como fonte de ampliação do 

conhecimento, do exercício da cidadania e, no caso específico dos órgãos Públicos, 

como instrumento que possibilita a transparência de uma gestão. Assim sendo, a 

Prefeitura de Pitanga possui uma página na internet para informar sobre a cidade e 

os serviços públicos ofertados, além de trazer informações culturais etc. A cidade 

ainda conta com duas rádios locais, são elas: Rádio Poema e Rádio Pitanga que 

realizam a divulgação de informações pertinentes à população local. 
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Os dados aqui apresentados foram obtidos em visita de campo. A 

presença desses veículos de comunicação na cidade é de grande importância para 

o empreendimento, principalmente para a execução do Programa de Comunicação 

Social. Esses equipamentos podem auxiliar na divulgação do andamento da obra, 

contratação de mão-de-obra, entre outros. 

 
6.3.4.15. Transportes 
 

No que se refere ao transporte, na sede urbana do município há um terminal 

rodoviário de onde saem ônibus para diversas cidades do País. O terminal está 

localizado na Rua Benjamim Constant, nº 450, Pitanga/PR. 

 

 
 Figura 6-133: Terminal Rodoviário de Pitanga/PR. 
 
 
 
6.3.4.16. Considerações Finais de Socioeconomia 

 

Levando-se em consideração os aspectos mencionados neste relatório, 

entende-se que a construção de usinas hidrelétricas é um fator importante no 

desenvolvimento da economia principalmente de regiões mais distantes dos grandes 

centros urbanos.  
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A CGH Pitanga constitui uma alternativa mais sustentável para a 

produção de energia. Por seu pequeno porte e características específicas, os 

impactos socioambientais são minimizados. As áreas desmatadas são menores, não 

há necessidade de construção de reservatórios, não há desapropriações, entre 

outras vantagens. Dessa forma, o modelo do empreendimento proposto, além de 

contribuir para o aumento da capacidade de geração de energia elétrica, o faz com 

menor interferência no meio onde é instalado.  

É relevante informar que impactos como o aumento de circulação de 

pessoas e carros pelas estradas de acesso ao empreendimento e em decorrência 

deste, como demais pequenos impactos que possam surgir, serão sempre 

atenciosamente sanados pelo empreendedor.  
 

 Localização e Caracterização dos Sítios Arqueológicos, 
Paleontológicos, das Reservas Indígenas, Quilombolas, Povos 
Tradicionais, e dos Bens de Patrimônio-Históricos e Culturais 
Tombados (IPHAE E IPHAN) 

 

Em mapeamento das comunidades quilombolas e negras tradicionais do 

Estado do Paraná, realizado pelo ITCG (2017), não foram encontradas tais 

comunidades no município de Pitanga, determinada como AII do empreendimento. 

Já no caso dos povos tradicionais, de acordo com o ITCG (2013) existem no 

município de Pitanga 03 comunidades faxinais, com um total de 33 famílias e 122 

faxinalenses. As comunidades faxinalenses se encontram na AII, distante do local de 

implantação da CGH Pitanga. 
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Figura 6-134: Mapa do território da cidadania Paraná – Centro com a localização das comunidades 
faxinalenses no município de Pitanga – PR.  
 
 

Em pesquisa no ITCG (2013) e FUNAI, pode se observar que existe a 

área indígena Ivaí, localizada nos municípios de Pitanga e Manoel Ribas. A reserva 

indígena está localizada na AII, distante aproximadamente 9 km em linha reta de 

onde se pretende instalar a CGH Pitanga. 
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Figura 6-135: Localização da Área Indígena do Ivaí em relação à CGH Pitanga 
 
 

Em pesquisa realizada no CPRM, não existe sítio paleontológico no 

município de Pitanga. No município de Pitanga constam 4 sítios registrados no 

Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA, banco de dados mantido e 

atualizado pelo Iphan, sendo eles: 

· Pitanga 1 

Sítio pré-colonial, ou seja, sítio do período anterior à chegada dos portugueses, com 

presença de material lítico (lascado em rocha) associado à Tradição Humaitá. 

· Pitanga 2 

Sítio pré-colonial lítico com estrutura de combustão (fogueira) associado à Tradição 

Humaitá. 

· Pitanga 3 
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Sítio pré-colonial lítico associado à Tradição Humaitá. 

· Pitanga 4 

Sítio pré-colonial lito-cerâmico, ou seja, com presença de material lítico e de material 

cerâmico associado à Tradição Itararé. 

Os quatro sítios arqueológicos citados acima estão localizados na AII da 

CGH Pitanga. 

Ainda, para conhecimento do local de implantação do empreendimento 

foram realizados estudos na ADA do empreendimento. Primeiramente, foi 

protocolada a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) junto ao IPHAN. O IPHAN 

aprovou através da Portaria nº - 64, de 17 de novembro de 2017 e por meio do ofício 

nº 955/2017 informou que o empreendimento em questão foi classificado no nível III, 

e emitiu o termo de referência, que estabelece o escopo mínimo para os estudos 

relativos ao patrimônio arqueológico. Foram realizados poços testes e atividades de 

esclarecimento elaboração do relatório da avaliação de impacto do patrimônio 

arqueológico na área de implantação da CGH Pitanga. Após as ativadades 

desenvolvidadas de forma independente pela empresa A Lasca Arqueologia, 

considerando, por fim, a execução do plano de trabalho aprovado pelo IPHAN, bem 

como a inexistência de bens acautelados na área do empreendimento, recomendou 

- se a anuência do IPHAN às licenças ambientais necessárias ao atesto da 

viabilidade (LP), à implantação (LI) e à operação (LO) para o empreendimento. 

Atrvés do Ofício nº 88/2018/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR-IPHAN o IPHAN (Anexo) 

aprovou os estudos apresentados.  

Bens culturais são elementos representativos da história e da cultura de 

um lugar e que são importantes para o grupo de pessoas que ali vivem. São 

referências culturais de Pitanga: 

· Marco Geodésico do Centro do Paraná 
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Sancionado por lei o Monumento do Marco Geodésico do Centro do 

Paraná, demarca através de coordenadas como latitude, longitude e altitude, 

utilizadas em atividades de georeferenciamento - trabalho de medir e dividir as 

terras, realizados pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG) que 

entre os 399 municípios do Paraná, está localizado em Pitanga, o Centro do Paraná. 

No prédio do Monumento do Marco Geodésico do Centro do Paraná, tem se uma 

visão ampla da Cidade, e pode se conhecer a historia do município através do 

museu de imagens.  

 
 Figura 6-136: Prédio do Marco Geodésico do Centro do Paraná 

 Fonte: http://visitepitanga.blogspot.com/p/marco-geodesico-do- 
centro-do-parana.html 

 

· Paróquia Nossa Senhora da Glória, da Igreja Católica Ucraniana, fundada em 

16 de agosto de 1952 

A Paróquia foi fundada aos 16 de agosto de 1952 – Decreto nº 01/52, 

expedido por Sua Emcia. Dom Jaime de Barros Cardeal Câmara. A 1ª igreja foi 

construída entre os anos 1933-40. A 2ª entre os anos 1953-55. E a atual, em 

alvenaria, entre os anos 1974-81. 
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 Figura 6-137: Paróquia Nossa Senhora da Glória – Pitanga PR. 

Fonte: https://metropolia.org.br/eparquia/pitanga/ 
 

 

 Identificação e Caracterização dos Saberes e Fazeres da População e 
as Manifestações de Cunho Artístico, Cultural e Religiosa 

 

No âmbito cultural, o Município de Pitanga realiza anualmente sua data de 

fundação com um festival reunindo as expressões locais e regionais. A 

FESTCENTRO (Figura 6-138) é composta por feiras de comércio, barracas típicas, 

festival de dança e shows. A FESTCENTRO tem sido considerada a maior festa 

típica do Centro do Paraná, com duração de aproximadamente uma semana, conta 

com a participação das etnias predominantes no município, com barracas típicas e 

concurso da Rainha da Festa. O evento vem se consolidando como uma das 

maiores festas do interior paranaense, valorizando ainda o comércio, a indústria e o 

agronegócio. 
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 Figura 6-138: Folder da FESTECENTRO 2018 

Fonte: http://www.jornalreporterdovale.com 
 
 

Também na área cultural, pode se destacar o Natal de Luz, ocasião em 

que a cidade é especialmente decorada, o que atrai pessoas de toda região. 

Pitanga também possui duas comunidades étnicas fortes, a dos 

Ucranianos e a de Alemães, ambas com expressões culturais próprias. Outra 

comunidade com expressão cultural preservada é a gauchesca, que promove 

eventos ao longo do ano no Centro de Tradições Gaúchas. Essas etnias preservam 

seus costumes e tradições através da dança, comidas típicas e artesanato. No caso 

do artesanato ucraniano destaca-se as pêssankas, ovos decorados e pintados à 

mão. 
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Figura 6-139: Grupo Folclórico Ucranico Kiev 
– Pitanga PR. 
Fonte: https://www.facebook.com/kievpitanga/ 

Figura 6-140: Pêssanka 
Fonte: http://www.pessanka.com.br/a-pessanka/ 

 
No cunho religioso, destaca se a festa Sant’Anna, que ocorre anualmente 

no mês de julho (Figura 6-141) e as festas sagradas que acontecem na igreja 

ucranina nos meses de julho e agosto. 
 

 
 Figura 6-141: Folder 83º Festa Sant’Anna – Pitanga PR 

Fonte: http://diopuava.org.br/?id=2892 
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 Localização e Caracterização de Áreas de Importância ou 
Potencialidade Turística 

 

O município de Pitanga tem uma grande vocação turística. Para quem 

gosta de natureza, existem belas cachoeiras, o Caminho do Peabirú e a Caminhada 

Internacional na Natureza, evento que atrai mais de 2.000 caminheiros.  

O Caminho de Peabirú tem grande destaque, por estar na história de 04 

países. A história do Caminho de Peabiru, cujo significado mais conhecido é 

Caminho de Grama Amassada, é uma rota muito antiga usada para ligar o Oceano 

Atlântico ao Pacífico, passando por quatro países: Brasil (em Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul), Bolívia, Peru e Paraguai. Mais 

precisamente, este caminho liga a cidade de Cusco, no Peru, à antiga Capitania de 

São Vicente (São Paulo). E continua descendo até Palhoça no litoral catarinense. 

Segundo estudiosos, é o único caminho que liga os dois oceanos de ponta a ponta, 

não existindo ainda o caminho por ferrovias ou rodovias. O percurso total tem cerca 

de 5 mil quilômetros de extensão. 

A teoria mais aceita para a construção desse caminho é a de expansão 

da civilização Inca em direção ao Atlântico. Esta teoria se baseia nos vários vestígios 

da cultura Inca, que é econtrada ao longo do seu caminho. Mais tarde, na época da 

colonização, esse caminho foi usado para transportar pedras preciosas. 

Hoje, vários projetos estão em desenvolvimento, na tentativa de mostrar a 

existência deste caminho e resgatar a importância que ele teve ao longo da história. 

Estão tentando mapear o trajeto do caminho com a ajuda de alguns livros de história 

e de alguns índios da região. Apesar de sua vasta extensão, e de várias trilhas que 

se ramificam, já conseguiram percorrer alguns trechos deste caminho, sendo que um 

deles corta o rio Paranapanema. 

Pequenas cidades como Guaruva, SC, tem parte do seu turismo baseado 

no Caminho de Peabiru, junto com muitas outras cidades se beneficiam com o 

turismo que o caminho traz, criando novos empregos e aumentando a geração de 

renda. 

Nos vários quilômetros do trajeto as paisagens sempre surpreendem. São 

encontrados animais em extinção, histórias de antepassados e belezas naturais. 

Pode ser visto também o Castelo dos Bugres, na região de Joinville, situado a 1010 
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metros acima do nível do mar. Este castelo de pedras é apenas a teoria de alguns 

pesquisadores para o itinerário do Caminho do Peabiru. O caminho oficial passa 

pelo município de Pitanga, PR, onde se encontram mais de 40 cachoeiras, além de 

muitos rios, vales e sítios arqueológicos na região. 

E ao fim de todo o Caminho de Peabiru, quando chega a Cusco (Peru) se 

depara com vários pontos turísticos, tendo como um dos mais procurados e famoso 

– a cordilheira dos Andes e a antiga civilização Inca, situada no Complexo 

Arqueológico de Sacsayhuamán. O Complexo teve uma importante função militar e 

religiosa, com seus enormes muros de pedras de até cinco metros de altura e 300 

toneladas, entre milhares de outros monumentos. 
 

  
Figura 6-142: Cachoeira no caminho do 
Peabiru – Pitanga PR. 
Fonte: Câmara de Pitanga 

Figura 6-143: Trilha do Camnho do Peabiru - 
Pitanga/PR. 
Fonte: Câmara de Pitanga 

 
 

Já no turismo de visitação, tem o Marco Geodésico do Centro do Paraná, 

um excelente local para quem deseja conhecer a história do município, que é 

reconhecido por lei como o marco histórico do centro do paraná. 

Outra vocação é o turismo religioso. A Matriz Santana, a Matriz Nossa 

Senhora da Glória (Ucraniana) e a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, são 

paradas obrigatórias. 
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 Principais Usos da Água da Bacia do rio Pitanga 
 

No que se refere aos principais usos da água da bacia do rio Ivaí, no 

município de Pitanga, conforme pesquisa realizada nas outorgas emitidas pelo 

Instituo das Águas do Parané, pode se destacar o manancial de captação para 

abastecimento público, no rio Ernesto, uma captação para aproveitamento 

hidrelétrico e processo industrial no rio Pitanga e irrigação no rio Borboleta. 
 

 Caracterização das Famílias Rurais da Área de Influência Direta e Área 
Diretamente Afetada 

 

A família proprietária do local onde será construída a CGH Pitanga, é 

residente no local, contudo, em entrevista realizada, a mesma informou que o 

empreendimento em questão em nada afetará sua rotina diária. 

Nesta entrevista de campo realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, o 

proprietário entrevistado, Sr. Mariano informou que no momento residem no 

domicilio visitado apenas ele e mais duas pessoas. Segundo o mesmos, a renda 

familiar atual é composta pelo trabalho na fazenda e aposentadoria.   

É relevante reforçar que durante o levantamento socioeconômico na Área 

de Influência Direta do empreendimento não foi constatada a presença de famílias 

que sobrevivam de atividades econômicas envolvendo o rio supracitado, como 

pesca, extração de areia, garimpo, etc. 

Na Área Diretamente Afetada pela CGH Pitanga, segundo o único 

proprietário do local, não existem moradores não proprietários no local. 

A percepção dos entrevistados com relação à implantação da CGH é boa, 

sobretudo porque acreditam que as estradas serão melhoradas, atrairá a 

necessidade de contratação de mão de obra, gerando mesmo que temporariamente, 

empregos para a população local, além de trazer uma valorização ao mesmo. 

Abaixo a caracterização sociocultural da propriedade e família afetada 

indiretamente pela implantação da CGH Pitanga. 
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Tabela 6-34: Caracterização sociocultural da propriedade e família afetada 
Roteiro de Entrevistas – Área Afetada  
Data: 22/02/2017 
Nome do Empreendimento: CGH PITANGA 
Município: Pitanga/PR 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1. Nome do entrevistado:  
MARIANO  
2. Categoria do entrevistado: 
a. Proprietário 
b. Funcionário 
c. Arrendatário 
d. Morador por cessão 
e. Familiar (apontar parentesco com categorias anteriores): 
_________________________________________________________ 
f. Outro: 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 
3. Nome da propriedade: 
Fazenda Santo Antônio. 
4. Área total da propriedade: 
163 há 
5. Área adquirida: 
5.0 ha (adquirida) 
1.6 ha (servidão) 
 
6. Margem do rio: 
a. Direita  
b.Esquerda 
c. Condomínio ou sociedade de pessoas 
d. Outros: 
7. Qual a condição de propriedade: 
a. Proprietário individual  
8. Situação Jurídica da propriedade: 
a. Registro do Imóvel (escritura registrada) proprietário 
b. Escrituras 
c. Contrato de compra e venda 
d. Título de posse – não é 
e. Sem documentação 
f. Espólio 
Se responder a opção 6 (espólio), informar: 
Nome do inventariante:__________________________________________________ 
Nomes dos beneficiários:___________________________________________________ 
9. Local da residência permanente do proprietário: 
a. Na propriedade rural na área do projeto (FAZENDA SANTO ANTÔNIO) 
b. Em outra propriedade rural fora da área do projeto 
c. Sede do município 
d. Outro município (qual?) 
10. Endereço e telefone do proprietário: 
Fazenda Santo Antônio – Pitanga/PR 
USO DO SOLO 
11. Uso do solo 
a. Uso Área informada Uso Área informada 
b. Pastagem Floresta 
c. Lavouras Reflorestamento 
d. Terra Produtiva não utilizada Reserva LegaL 
e. Terra em descanso Terra Arrendada 
f. Meação Outros 
12. Quais são as principais atividades desenvolvidas na propriedade? 
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a. Agricultura  
b. Pecuária de leite 
c. Pecuária de corte  
d. Apicultura  
e. Reserva de Pasto 
f. Pesca 
g. Silvicultura 
h. Extração Mineral 
i. Extração Vegetal 
j. Turismo 
k. Lazer Familiar 
l. Arrendamento/Meação 
m. Sem exploração 
n. Outro: 
Indicar quantidades (qtd de cabeças de gado, pés de café, eucalipto...) 
150 cabeças de gado; 
Soja; 
Milho. 
13. Destino da produção 
(  ) Consumo ( X ) Venda. 
Se venda, qual destino predominante: 
a. Cooperativa (  ) 
b. Comercio Local( X ) 
c. Indústria  
d. Vizinhos 
e. Consumo Próprio ( ) 
f. Outros: 
Nome do local, município? 
Pitanga/PR 
ATIVIDADE PESQUEIRA (se houver) 
14. Nessa propriedade, a pesca é: 
(  ) Comercial (X ) Lazer 
15. Época do ano em que se realiza a pesca:__________ 
16. Produção pesqueira: 
Peixe (espécie) Da região Consumo Próprio sim Quant. para Venda 0 
17. Destino Predominante da Produção: 
a. Cooperativa  
b. Comerciante Local 
c. Indústria 
d. Vizinhos 
e. Consumo Próprio (X) 
f. Outros: 
Nome do local, município? 
Pitanga/PR 
EXTRATIVISMO (se houver) 
18. Quais são as atividades extrativistas da propriedade? (extração de madeira, areia, argila). 
MADEIRA 
19. Existem áreas com garimpeiros ou com extração de areia na propriedade? 
Sim (  ) (X) Não 
20. Se existem, há quanto tempo e onde? Quem é o responsável pela extração (indicar se 
realizado por empresa, particular ou terceiros)? 
21. Destino Predominante da Produção: 
a. Cooperativa  
b. Comerciante Local  
c. Indústria 
d. Vizinhos 
e. Consumo Próprio 
f. Outros: 
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Nome do local, município? 
____________________________________________________________ 
SILVICULTURA (se houver) 
22. Silvicultura (especificar a unidade, ou seja, se a resposta está sendo dada em área, pés, 
metros, metros cúbicos, etc). 
Produto Consumo Próprio Venda 
Eucalipto 
Pinus 
Outra 
23. Destino Predominante da Produção: 
a. Cooperativa  
b. Comerciante Local  
c. Indústria 
d. Vizinhos 
e. Consumo Próprio 
f. Outros: 
Nome do local, município? 
___________________________________________________________ 
TURISMO/ LAZER COMERCIAL (se houver) 
24. Qual é o uso turístico da propriedade? 
a. Pousada (  ) b. Restaurante (  ) c. Pesca ( ) d. Prática de esportes (  ) 
e. Locação (  )  f. Outros ( ): 
TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO 
25. Indicar a utilização de: 
a. Trator Mecânico (X) b. Ordenha Mecânica (X) c. Equipamentos para irrigação ( ) d. 
Colhedeiras (X) e. Outro ( ): 
__________________________________________ 
26. Utiliza fertilizantes e defensivos e/ou remédio / vacinas para gado,etc.? 
Sim (X ) Não (  ) 
27. Utiliza técnicas de conservação do solo? 
Sim (X ) Não (__) 
28. Caso positivo, qual? 
a. Cultivo em curvas de nível  
b. Rotação de culturas  
c. Outras formas: 
29. Utiliza Assistência técnica? 
Sim (X) Não (  ) 
30. Caso positivo, qual? 
a. Agroindústria (  )  
b. Cooperativa (  )  
c. INCRA (  )  
d. Prefeitura (  ) 
e. Particular (X) 
USO DA ÁGUA 
31. Total de nascentes na propriedade: 12 NASCENTES 
32. Para quais finalidades o rio Pitanga é utilizado em sua propriedade (e pela população do 
entorno)? 
a. (  ) Para o gado beber água 
b. (  ) Para irrigar culturas. Qual é a área (ha) total irrigada? 
c. ( ) Para a pesca 
d. (  ) Para recreação 
e. (  ) Consumo 
f. ( ) Atividades domésticas, lavar louça/ roupa 
g. (X) Não utiliza 
8 Outra:________________________________________________________ 
BENFEITORIAS 
33. Quais são as benfeitorias existentes (descrever e indicar a distância da área do projeto)? 
02 casas; 
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01 curral; 
02 galpão; 
01 chiqueiro; 
Açudes. 
Caracterização sociocultural da Família 
34. Há quanto tempo reside (ou possui a) na propriedade? 42 anos 
35. Estado civil: 
(X) Casado ( ) Solteiro ( ) Separado ( ) Viúvo ( ) 
Outro:_____________________________________ 
36. Idade: 75 anos 
37. A família do entrevistado reside no local? 
Sim (X ) Não (  ) 
- Número de pessoas residentes na casa:03 pessoas 
- Número de famílias que essas pessoas compõem:______________ 
- Número de dependentes não residentes:__________________ 
38. Grau de instrução: 
a. Analfabeto Ensino Técnico 
b. Ensino fundamental incompleto  
c. Superior incompleto 
d. Ensino fundamental completo  
e. Superior completo 
f. Ensino médio incompleto Outro: 
g. Ensino médio completo 
39. Identificação da escolaridade da família do entrevistado: 
Nome Parentesco Idade:  
40. Os integrantes de sua família em idade escolar freqüentam a escola? 
* Sim, todos.( X ) 
* Sim, alguns.(  ) 
_________________________________________________________________________________ 
* Não freqüentam ( ) 
* Não existem moradores em idade escolar ( ) 
41. Se algum em idade escolar não freqüenta a escola, qual o motivo? 
_________________________________________________________________________________ 
42. Se algum freqüenta, preencher o quadro abaixo: 
Nome do aluno Série cursada Nome da Escola Local (distrito/ município) 
43. Qual é o meio de transporte utilizado pelos estudantes? 
Nenhum ( ) 
Carro/ caminhonete (  ) (é de propriedade da família?)_________________________ 
Transporte escolar ( ) 
Ônibus comum ( ) 
Bicicleta ( ) 
Outros ( ): ___________________________________________________________ 
44. O trabalho na propriedade se constitui na única fonte de renda da família? 
Sim ( ) Não (X) 
45. Se não, quais as outras fontes de renda da família? 
- Aposentadoria (X) 
- Programas assistência governamental ( ) Qual?_______________________________ 
- Produtos artesanais ( ) 
- Trabalho assalariado urbano ( ) Qual, onde?_________________________________ 
- Trabalho em outra propriedade ( ) Onde? ___________________________________ 
- Arrendamento de outras propriedades rurais ( ) 
- Produção em outras propriedades rurais ( ) 
- Outro (qual e onde?):______________________________________________________ 
46. No que se refere à saúde, em que locais o Sr. e sua família buscam assistência médica? 
Posto de saúde/ policlínica no povoado/ distrito ( ) 
Posto de saúde/ policlínica na sede do município (X) 
Hospital na sede do município (X) 
Outro ( ):_______________________________________________________ 
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47. O que sua família faz nos momentos de lazer? 
Igreja 
48 Qual (is) o(s) núcleo(s) populacional (vila, povoado, distrito ou cidade) no(s) quais o Sr. e 
sua família buscam para atendimento de outras demandas de sua família (lazer, compra etc.)? 
Povoado São Berto 
49. Como o senhor fica sabendo das noticias e acontecimentos da região? 
Televisão (X) 
Radio (X ) Qual? Rádio Poema, Rádio Pitanga 
Jornal ( ) Qual? __________________________________________________________ 
Conversando (X) 
Carro de som ( ) 
Cartazes e faixas ( ) 
Não tem conhecimento ( ) 
Outro (    )___________________________________________________ 
SITUAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA DO RESPONSÁVEL 
50. Qual o n° de cômodos da casa: 08 
51. Há quanto tempo foi construída: 29 anos 
52. A moradia possui revestimento interno? 
Sim (X ) Não ( ) 
53. A moradia possui revestimento externo? 
Sim (X ) Não ( ) 
54. Material predominante de construção da casa sede: 
(X ) Alvenaria ( ) Adobe ( ) Pau a pique ( ) Outros:___________________ 
55. Qual o piso predominante da residência: 
( ) Terra batida ( ) Cimentado ( ) Madeira (X ) Cerâmica ( ) Pedra 
( ) Outro:__________________________________________________ 
56. Qual o tipo de cobertura interna predominante da residência: 
( ) Telhado aparente ( ) Forro de madeira (X ) Laje ( ) Forro/ esteira 
( ) Outro:________________________________________________ 
57. Qual é o tipo de instalação sanitária da residência? 
(X) Fossa seca ( ) Fossa Séptica (  ) Rede geral ( ) Não possui 
( ) Outro:_______________________________________________________ 
58. De onde vem a água que abastece a residência? 
(  ) Rio ( ) Cisterna (X ) Nascente/ mina ( ) Rede Geral ( ) Poço artesiano ( ) Outro: 
59. A água consumida é: 
Nascente 
60. Qual o tipo de energia que abastece a residência? 
(X) Rede Pública de Energia ( ) Gerador 5. Outro: 
PERCEPÇÃO DO ENTREVISTADO EM RELAÇÃO À INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
61. Qual é a sua opinião em relação à possibilidade de instalação de uma hidrelétrica nessa 
região? 
( ) Negativo 
( ) Nem negativo, nem positivo. 
(X ) Positivo 
( ) Não Sabe 
62. Por quê? 
Geração de emprego; 
Melhorias das estradas; 
Valorização do local. 
63. O Sr. acha que a capacidade produtiva da propriedade será modificada com a construção 
da hidrelétrica? 
Sim (  ) Não (X ) 
64. Se sim, quais atividades serão modificadas e porque? 
__________________________________________________________________________ 
ATENÇÃO: A seguinte questão deve ser feita apenas aos proprietários 
65. Ficou satisfeito com o resultado da negociação? Se sim ou não, por quê? 
SIM, O PREÇO FOI BOM E O EMPREENDIMENTO NÃO ATRAPALHARÁ NA PROPRIEDADE  
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 Descrever as Estratégias de Produção, Sobrevivência e Lastro de 
Vizinhança 

 

Na propriedade a qual está inserida a produção é pautada principalmente 

no setor agropecuário, sendo a estratégia produtiva e de sobrevivência 

caracterizada pela agricultura familiar. Conforme o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS, 2015), é definida como “uma forma de produção 

onde predomina a interação entre gestão e trabalho” na qual “são os agricultores 

familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação e 

utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho 

assalariado”. Desta maneira, a estratégia produtiva na propriedade vizinha ao 

empreendimento é pautada em uma produção diversificada com mão de obra 

familiar e complementada por trabalho assalariado, sendo a produção destinada ao 

consumo próprio e a venda para o mercado local. 

A partir da entrevista com o Sr. Mariano, verificou-se que além do trabalho 

e produção, uma forma de complementação da renda são as aposentadorias.   

A propriedade possui atividades agropecuárias onde se destaca a criação 

de gado bovino e plantio de grãos. A produção bovina na propriedade do Sr. 

Mariano é caracterizada pela pecuária extensiva e no plantio de grãos destaca se a 

soja e o milho. 
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7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

7.1. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 
 

As CGH’s (Centrais Geradoras Hidrelétricas) por corresponderem a 

empreendimentos com pequena potência instalada, se caracterizam como projetos 

de pequena dimensão, causando reduzida e pontual escala de intervenções 

ambientais. Nos itens a seguir, são apresentadas a identificação e a avaliação dos 

impactos ambientais previstos em decorrência das atividades de implantação e 

operação da CGH Pitanga. 

 
7.2. Identificação dos Impactos Ambientais 
 

 Metodologia 
 

Segundo a definição legal da Resolução CONAMA 001/1986, impacto 

ambiental é “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetem: a saúde, a segurança e o bem estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 

ambientais”. 

 

Visando estabelecer uma avaliação holística, foram realizadas reuniões 

ad hoc entre os especialistas envolvidos na elaboração deste documento, 

superposição de mapas temáticos em funcionalidades de geoprocessamento e 

verificadas as principais alterações socioambientais associadas às fases de 

implantação e operação do empreendimento. 

Os impactos ambientais podem ser adversos (negativos) ou benéficos 

(positivos), dependendo da forma em que ocorrem as interações das atividades a 

serem desenvolvidas com o status ambiental local. Para a identificação dos impactos 
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ambientais foram considerados os meios físico, biótico e socioeconômico, baseando-

se no prévio diagnóstico ambiental da área de influência da CGH e nas 

características inerentes às atividades previstas. 

Os impactos ambientais potenciais motivados pelas atividades ocorrentes 

e/ou previstas foram identificados conforme diretrizes da ABNT NBR ISO 

14.001/2004 e Resolução CONAMA 001/1986. Foram selecionadas, primeiramente, 

as atividades mais significativas das fases de implantação e operação do 

empreendimento. O cruzamento das características dessas atividades 

potencialmente impactantes com os atributos ambientais relacionados às mesmas 

possibilitou a previsão dos impactos ambientais que podem ser gerados. 

Para uma melhor compreensão, segue a definição de Atividade, Aspecto 

Ambiental, Impacto Ambiental e Meio Atingido: 
 

Atividade: Execução de ações, produtos ou serviços previstos nas fases do 
empreendimento; 
 
Aspecto ambiental: É um elemento das atividades, produtos ou serviços de um 
empreendimento que pode interagir com o meio ambiente, causando um determinado 
efeito. Por exemplo: uma movimentação de terra, uma supressão de vegetação, uma 
descarga, uma emissão, o desperdício de materiais ou de energia, a reutilização ou o 
descarte de um material, a geração de empregos, e emissão de ruído, etc.; 
 
Impacto ambiental: É qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, 
que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de um 
empreendimento. Pode envolver, por exemplo, a poluição da água, do ar ou do solo, 
o esgotamento de um recurso natural, a degradação da qualidade de um recurso 
ambiental, o aumento na arrecadação de impostos, um conflito de vizinhança, a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas de uma determinada comunidade, etc. O 
aspecto ambiental é o agente causador de um determinado efeito (impacto); 
 
Meio atingido: Compartimento atingindo, podendo ser o meio físico, biótico ou 
socioeconômico. 

 
 

A identificação de interferências ambientais foi efetuada considerando as 

fases de implantação e operação do empreendimento. Em uma listagem de controle 

bidimensional (matriz de interação), foram dispostas no eixo vertical as ações 

impactantes, e em seu eixo horizontal, os aspectos ambientais, grupos de impactos 

ambientais potenciais relacionados e os meios afetados. 

A seguir serão abordados os impactos ambientais identificados no 

decorrer das atividades construtivas e operacionais da CGH Pitanga. 
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 Impactos Ambientais Identificados 
 

7.2.2.1. Fase de Implantação 
 

A partir das atividades executadas durante a fase de implantação do 

empreendimento, foram verificados os aspectos ambientais potencialmente 

indutores e os impactos ambientais significativos, cuja interação com os meios 

diretamente afetados é apresentada na matriz a seguir.  
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Tabela 7-1: Matriz de interação dos impactos decorrentes da implantação da CGH Pitanga. 
Atividade Aspecto Ambiental Impacto Potencial Meio 

Divulgação do 
empreendimento Contato com a população local Expectativas positivas da população local Socioeconômico 

Limpeza da área e 
movimentação de terra 

(escavações, modelagem do 
terreno, abertura/adequação 

do acesso) 

Supressão vegetal 
Alteração de habitats naturais Biótico 

Deslocamento da fauna Biótico 
Erosão e instabilidade do terreno Físico 

Desestruturação da dinâmica do 
terreno 

Alteração da paisagem com relação ao uso e ocupação do solo Socioeconômico 
Erosão e instabilidade do terreno Físico 

Geração de ruídos e vibrações Incômodos à população local Socioeconômico 
Deslocamento da fauna Biótico 

Geração de emissões 
atmosféricas (material particulado) 

Alteração da qualidade do ar Físico 
Incômodos à população local Socioeconômico 

Geração de resíduos sólidos 
Alteração das características dos recursos hídricos Físico Alteração da qualidade do solo 

Favorecimento à proliferação de insetos vetores e invertebrados Biótico 

Movimentação de máquinas e 
veículos 

Geração de ruídos e vibrações Incômodos à população local Socioeconômico 
Deslocamento da fauna Biótico 

Geração de emissões 
atmosféricas (material particulado) 

Alteração da qualidade do ar Físico 
Incômodos à população local Socioeconômico 

Aumento do tráfego 

Atropelamento de animais, caça e pesca Biótico 
Acidentes e interferências à saúde do trabalhador e população do 

entorno Socioeconômico 
Incômodos à população local 

Instalação/operação do 
canteiro de obras e posterior 

desmobilização 

Geração de ruídos e vibrações Incômodos à população local Socioeconômico 
Deslocamento da fauna Biótico 

Geração de emissões 
atmosféricas (material particulado) 

Alteração da qualidade do ar Físico 
Incômodos à população local Socioeconômico 

Geração de resíduos sólidos e 
efluentes 

Alteração das características dos recursos hídricos Físico Alteração da qualidade do solo 
Favorecimento à proliferação de insetos vetores e invertebrados Biótico 

Demanda por recursos naturais Uso conflitante dos recursos naturais Socioeconômico 
Execução de obras civis e 
montagem eletromecânica Geração de ruídos e vibrações Deslocamento da fauna Biótico 

Incômodos à população local Socioeconômico 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

269 

 

(tomada d’água, circuito de 
adução, desvio de trecho do 
corpo hídrico, casa de força) 

Geração de emissões 
atmosféricas (material particulado) 

Alteração da qualidade do ar Físico 
Incômodos à população local Socioeconômico 

Geração de resíduos sólidos 
Alteração das características dos recursos hídricos Físico Alteração da qualidade do solo 

Favorecimento à proliferação de insetos vetores e invertebrados Biótico 

Aumento do tráfego 

Atropelamento de animais, caça e pesca Biótico 
Acidentes e interferências à saúde do trabalhador e população do 

entorno Socioeconômico 
Incômodos à população local 

Desestruturação da dinâmica do 
terreno 

Alteração da paisagem com relação ao uso e ocupação do solo Socioeconômico 
Erosão e instabilidade do terreno Físico 

Modificação em trecho do corpo 
hídrico Alteração das características dos recursos hídricos Físico 

Emprego de mão de obra 

Demanda por mão de obra 

Elevação da oferta de emprego e geração de renda 

Socioeconômico Dinamização da economia 
Elevação da arrecadação de impostos 

Expectativas positivas da população local 

Atividades laborais Aumento de acidentes e interferências à saúde do trabalhador e 
população do entorno Socioeconômico 

Contato com a fauna Deslocamento da fauna Biótico 
Atropelamento de animais, caça e pesca Biótico 
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7.2.2.2. Fase de Operação 
 

A matriz apresentada a seguir demonstra a interação entre as atividades, 

os aspectos, os impactos ambientais significativos e os meios afetados diretamente 

decorrentes da operação da CGH Pitanga. 
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Tabela 7-2: Matriz de interação de impactos decorrentes da operação da CGH Pitanga. 
Atividade Aspecto Ambiental Impacto Potencial Meio 

Operação e manutenção das 
estruturas e equipamentos (tomada 
d’água, circuito de adução, casa de 

força e administração). 

Geração de resíduos sólidos 
e efluentes 

Alteração das características dos recursos hídricos Físico Alteração da qualidade do solo 
Favorecimento à proliferação de insetos vetores e invertebrados Biótico 

Derivação de água a ser turbinada Trecho de vazão reduzida 
Alteração das características dos recursos hídricos Físico 

Alteração de habitats naturais Biótico 
Uso conflitante dos recursos naturais Socioeconômico 

Geração de energia elétrica Oferta de energia limpa Aumento da disponibilidade de energia elétrica Socioeconômico Incremento na produção de energia limpa e renovável 
Recomposição de áreas verdes Reabilitação do ambiente Aprimoramento da qualidade suporte do ambiente Biótico 

Emprego de mão de obra 
Demanda por mão de obra Elevação da oferta de emprego e geração de renda Socioeconômico 

Atividades laborais Aumento de acidentes e interferências à saúde do trabalhador e 
população do entorno Socioeconômico 
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 Avaliação dos Impactos Ambientais 
 

7.2.3.1. Metodologia 
 

A metodologia de avaliação dos impactos ambientais consiste em 

mecanismos estruturados para identificar, analisar, comparar e organizar 

informações sobre os impactos em um determinado ambiente em função do 

empreendimento. Diversas metodologias são atualmente utilizadas, fundamentadas 

em determinados procedimentos para levantamento e tratamento dessas 

informações. 

 

No presente estudo, após a etapa de identificação dos impactos 

ambientais, realizou-se a análise qualitativa dos mesmos. Os principais itens 

abordados foram: 
 

- Seleção e organização dos elementos relevantes do sistema ambiental 

passível ou efetivo de ser alterado; 

- Relações entre os aspectos ambientais das atividades e o ambiente 

considerando as interações entre eles; 

- Limites da área de influência do projeto e abrangência dos impactos; 

- Horizonte de tempo que deve incorporar as fases do empreendimento e o 

tempo natural de ocorrência dos impactos, em escala compatível com a 

natureza das predições; 

- Discussão das informações e interpretação dos resultados. 
 

Posteriormente, efetuou-se a transferência desta qualificação para uma 

quantificação, tendo em vista a produção de uma matriz quali-quantitativa de 

impactos ambientais. A intensidade dos mesmos foi obtida através da soma de 

valores atribuídos aos principais parâmetros de avaliação, de modo que a ordem 

crescente do valor da intensidade dos impactos indica também a ordem crescente 

de significância. 
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Os parâmetros de avaliação quali-quantitativa da intensidade dos 

impactos ambientais utilizados no processo de classificação foram os seguintes: 

sentido, potencialidade, natureza, magnitude/intensidade, ignição, duração, 

reversibilidade, abrangência, e condição de prevenção, mitigação ou otimização 

(42). A adoção destes parâmetros e intensidade dos impactos foi baseada nas 

recomendações constantes da Resolução CONAMA 001/1986. 

Na matriz quali-quantitativa, foram atribuídos pesos de 1 a 2 ou de 1 a 3 

para os diferentes parâmetros, com sinal positivo ou negativo conforme o impacto 

em avaliação seja adverso ou benéfico, respectivamente. 
 
Tabela 7-3: Parâmetros de avaliação da intensidade dos impactos ambientais. 

Parâmetro Intensidade/frequência Valor 
Sentido Benéfico (positivo) (+) 

Adverso (negativo) (-) 

Potencialidade Possível 1 
Efetiva 2 

Natureza ou influência Indireta 1 
Direta 2 

Magnitude/Intensidade 
Fraca 1 

Moderada 2 
Acentuada 3 

Ignição 
Imediata 3 

Médio prazo 2 
Longo prazo 1 

Duração 
Temporária 1 

Cíclica 2 
Permanente 3 

Reversibilidade Reversível 1 
Irreversível 2 

Abrangência 
Local 1 

Regional 2 
Estratégica 3 

Condição de prevenção/mitigação/otimização 
Boa 3 

Regular 2 
Fraca 1 

 
 
As definições pertinentes a cada parâmetro são as que seguem: 

 

- Potencialidade: o impacto pode ocorrer de fato e inevitavelmente, sendo 

assim, efetivo, ou apenas ser passível de ocorrer; 

- Natureza ou influência: o impacto ambiental pode ser de origem direta, 

quando resulta de uma simples relação de causa e efeito, ou de origem 

indireta, quando é uma reação secundária em relação à ação; 
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- Sentido: o impacto pode ser benéfico ou adverso em relação às condições 

ambientais prévias à sua manifestação; 

- Magnitude/Intensidade: critério que se refere ao grau de benefício ou de 

nocividade, isoladamente, do impacto ambiental. A intensidade é expressa em 

uma escala nominal de três níveis: fraca, quando não há alteração ambiental 

significativa; moderada, quando há relativa alteração do ambiente afetado; 

acentuada, quando a alteração do ambiente é significativa; 

- Ignição: é o momento no qual o impacto poderá iniciar sua manifestação a 

partir da ação desencadeadora. Pode ser imediato (quando o efeito surge no 

instante em que se dá a ação), de médio prazo (dias e meses após a ação) 

ou de longo prazo (ano ou mais após a ação); 

- Duração: é o período de tempo ao longo do qual o impacto se mantém. Pode 

ser temporário (cessa quando acaba a ação que os causou), cíclico (quando 

se repete periodicamente) e permanente (persiste mesmo encerrada a ação 

ou apresente duração indefinida); 

- Reversibilidade: é a possibilidade de retorno do fator impactado às condições 

anteriores às ações impactantes, tendo em conta a adoção de medidas de 

atenuação da interferência ou a suspensão daquelas ações. Pode ser 

reversível ou irreversível; 

- Abrangência: o impacto pode ser local, regional ou estratégico, conforme 

respectivamente se expresse sobre a AID, AII e em áreas de abrangência 

maiores, como o Estado. 

 

Os parâmetros de avaliação foram ajustados segundo conceitos adotados 

na análise de ciclo de vida (ACV ou LCA, Life Cycle Assessment) apresentada por 

FERREIRA (2004), quais sejam: 

 

- Normalização: compreensão da magnitude do impacto relativa a uma 

informação de referência; 

- Agregação: atribuição das categorias de impactos em uma ou mais séries; 

- Ponderação: atribuição de pesos ou valores relativos às diferentes categorias 

de impactos, baseados na sua importância ou relevância percebida. 
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A ordem de significância na avaliação de impactos ambientais visa 

estabelecer o grau de importância dos mesmos em relação ao fator ambiental 

afetado e aos demais impactos, de modo que possibilita uma melhor visualização 

daqueles considerados mais relevantes. 

 

Na avaliação, a significância dos impactos varia conforme o saldo de 

intensidade/frequência dos impactos ambientais, podendo ter significância baixa, 

média ou alta conforme somatória dos parâmetros avaliados anteriormente, de 

acordo com o critério adotado (Tabela 7-4). 
 
Tabela 7-4: Atributos de Significância. 

Sentido do impacto Critério (saldo) Significância 

+ 
(8 a 11) Baixa 
(12 a 17) Média 
(18 a 21) Alta 

- 
(-4 a -7) Baixa 
(-8 a -13) Média 

(-14 a -17) Alta 
 
 

A significância será analisada por impacto potencial, e após a inclusão 

das medidas de prevenção, mitigação ou otimização, será realizado outra análise 

agora por impacto real, considerando essas medidas já adotadas. Nesta análise, 

entende-se por: 
 

- Impactos potenciais: indica os impactos que o empreendimento, conforme 

planejado, poderá causar desconsiderando-se as medidas de controle, 

mitigação e de otimização. Tem como objetivo o conhecimento do potencial 

impactante da atividade e, principalmente, a identificação das medidas de 

prevenção e mitigação. Porém, esta avaliação não permite o conhecimento 

dos impactos que efetivamente serão gerados pela atividade visto que, 

adotadas as medidas de controle ou maximização propostas estes impactos 

serão minimizados, potencializados ou não chegarão a ocorrer. 

- Impactos reais: indica os impactos que o empreendimento causará, 

considerando todos os sistemas de controle projetados e as demais medidas 
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mitigadoras planejadas. Esta deve ser a avaliação a ser considerada para 

verificação da viabilidade ambiental do empreendimento. 

 Avaliação dos Impactos Ambientais Identificados e Tabela Resumo do 
Prognóstico Ambiental 

 

Para efeito de avaliação, os impactos potenciais identificados foram separados 

de acordo com o meio que poderá ser afetado direta ou indiretamente pelos mesmos – 

físico, biótico ou socioeconômico. 

 

7.2.4.1. Impactos Sobre o Meio Físico 
 

7.2.4.1.1. Erosão e Instabilidade do Terreno 
 

7.2.4.1.1.1. Fase de Implantação 

 

Na fase de implantação do empreendimento, as atividades de limpeza da 

área, incluindo a supressão vegetal, movimentação de solo (cortes, aterros, áreas de 

empréstimo e bota-fora) e o trânsito de máquinas e veículos podem acarretar 

instabilidades do terreno, erosões e o consequente assoreamento do corpo hídrico. 

O material superficial retirado, fruto do decapeamento, composto 

basicamente por elemento orgânico e vegetação rasteira, caso não armazenado de 

forma adequada para posterior utilização na recuperação das áreas degradadas, 

podem ser carreados pela ação de intempéries (ventos e chuva). 

As derivações antropogênicas na área, o forte declive das vertentes e o 

desenvolvimento físico das formações superficiais favorecem o desenvolvimento da 

erosão em superfície, representada pelo fluxo laminar. As intervenções relacionadas 

à movimentação de solo e rocha, como em cortes e aterros de estradas vicinais 

favorecem o desencadeamento da erosão linear e de fenômenos de rastejamento.  

Diante de tais evidências diagnosticadas, estima-se que as intervenções 

tecnogênicas associadas à implantação do empreendimento (CGH Pitanga) carecem 

de cuidados especiais, principalmente na seção destinada à construção do conduto 

forçado de adução, até a casa de força. Mesmo utilizando-se de alternativas que 
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reduzam o corte da vertente na margem direita do rio Pitanga, a forte declividade e 

as características das formações superficiais, quando da implantação do conduto 

forçado tenderá a intensificar os processos erosivos ou mesmo deslizamentos de 

solo, com possibilidade de assoreamento de níveis de base locais.  

No conjunto trata-se de impacto adverso, possível, direto, de magnitude 

acentuada, de ignição imediata, temporário, reversível e local, com boa condição de 

prevenção e mitigação se adotadas as medidas contempladas nos Programas de 

Controle Ambiental das Obras Físicas, Controle de Erosão e Instabilidade do 

Terreno e no Programa de Resgate de Material Botânico e Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD). 
 

7.2.4.1.2. Alteração da Qualidade do Solo 
 
7.2.4.1.2.1. Fase de Implantação 

 

Durante a fase de construção da CGH, as principais fontes de alteração 

da qualidade do solo referem-se aos efluentes, resíduos do canteiro e entulhos das 

obras civis. O manejo inadequado desses elementos pode acarretar na 

contaminação do solo como provocar seu carreamento para o corpo hídrico. 

Uma gestão eficiente dos resíduos sólidos da obra orientada pela 

Resolução CONAMA 307/2002, a qual estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, envolvendo também 

os resíduos domésticos, torna mínima a possibilidade de ocorrência deste impacto. 

Os efluentes sanitários serão encaminhados para um sistema de fossa séptica e 

filtro biológico. 

As atividades de manutenção, abastecimento e lavagem de maquinários e 

veículos que porventura sejam realizadas no canteiro de obras devem ocorrer em 

locais apropriados, evitando possíveis contaminações do solo especialmente por 

combustíveis, óleos e graxas, de forma acidental ou por simples negligência. 

Trata-se, portanto, de um impacto adverso, possível, direto, fraco, 

imediato, temporário, local, reversível e de boa condição de prevenção e mitigação, 
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adotando os Programas de Gestão de Resíduos Sólidos da Obra e Controle 

Ambiental da Obra. 
 

7.2.4.1.2.2. Fase de Operação 

 
A alteração da qualidade do solo nesta fase está relacionada com a 

disposição imprópria dos resíduos sólidos e efluentes, provenientes do escritório e 

instalações hidrosanitárias. Considerando a pequena quantidade gerada devido ao 

reduzido número de funcionários durante a operação da CGH e a disposição 

adequada dos mesmos, o impacto não é considerado relevante. Recomenda-se que 

os coletores dos resíduos atendam ao padrão de cores da Resolução CONAMA 

275/2001, priorizando a reciclagem como destinação final: 

 

- Azul: papel/papelão; 

- Vermelho: plástico; 

- Verde: vidro; 

- Amarelo: metal; 

- Cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação. 

 

Os efluentes sanitários serão encaminhados para um sistema de fossa 

séptica, filtro anaeróbio e clorador, o qual deve ser construído com capacidade 

suficiente para atender a demanda de geração. 

 

Mesmo diante de um eventual armazenamento ou destinação 

inadequados, considerando a tipologia dos resíduos produzidos nesta etapa 

(essencialmente de escritório e sanitários), a provável alteração na qualidade do solo 

demandaria certo tempo e considerando que qualquer problema que possa ocorrer 

no gerenciamento dos resíduos e efluentes apresenta condições de reversão quase 

que imediata, a ocorrência deste impacto será praticamente eliminada. 
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Considera-se, portanto, um impacto adverso, possível, direto, fraco, 

ignição em médio prazo, reversível, temporário, local e com boa condição de 

prevenção e mitigação através de adequadas formas de disposição e destinação 

dos resíduos sólidos e efluentes gerados durante a operação do empreendimento. 
 

7.2.4.1.3. Alteração das Características dos Recursos Hídricos 
 
7.2.4.1.3.1. Fase de Implantação 

 

As atividades de limpeza e adequação do terreno, melhoria de acessos, 

edificações, funcionamento do canteiro de obras e manutenção de veículos, acabam 

por gerar resíduos sólidos e efluentes que mesmo produzidos de maneira efêmera, 

podem interferir na qualidade do corpo hídrico se dispostos ou lançados de forma 

inadequada. O armazenamento impróprio de produtos e matérias-primas pode 

causar vazamentos acidentais e o carreamento desses materiais para o rio Pitanga. 

As atividades construtivas podem intensificar a lixiviação de partículas 

sólidas, elevando a carga sedimentométrica no corpo hídrico principalmente em 

períodos de altos índices pluviométricos. Da mesma forma, o desvio do rio Pitanga 

pode provocar o carreamento de sedimentos marginais uma vez que acelera a 

velocidade das águas nos trechos estreitados pelas ensecadeiras, com o 

correspondente aumento da capacidade erosiva nesses locais. 

A maior turbidez da água ocasionada pelo aporte extra de partículas 

inorgânicas modifica o ambiente natural do corpo hídrico e interfere, 

consequentemente, nos organismos aquáticos. Dentre outros efeitos, o incremento 

de sedimento fino na coluna de água aumenta a turbidez, limita a penetração de luz 

e reduz potencialmente a produtividade primária com consequentes impactos na 

cadeia alimentar (DAVIES-COLLEY, et al. 1993). Associado a esse fator, a elevação 

da turbidez pode também alterar outras características físicas e químicas da água, 

como oxigênio dissolvido, DBO e condutividade, alterando sua qualidade e 

provocando efeitos adversos à biota aquática.  
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Assim, é imprescindível a adoção de medidas para evitar e/ou reduzir o 

carreamento de solo para o corpo hídrico, o que inclui ações de controle de 

processos erosivos. No que se refere ao desvio do rio Pitanga, uma vez que 

ocorrerá em um curto trecho e por se tratar de uma ação temporária, as possíveis 

interferências adversas não são consideradas significativas. 

Diante ao exposto, trata-se de um impacto adverso, possível, direto, 

moderado, imediato, temporário, reversível, regional (devido à possibilidade de se 

estender para a AII) e de boa condição de prevenção e mitigação adotando os 

Programas de Controle Ambiental das Obras Físicas, Controle de Erosão e 

Instabilidade do Terreno, Gestão de Resíduos Sólidos e Monitoramento da 

Qualidade das Águas. 

 
7.2.4.1.3.2. Fase de Operação 

 

Nesta fase, a disposição inadequada de resíduos e efluentes pode 

ocasionar a contaminação do corpo hídrico local. Os resíduos gerados devem ser 

classificados em recicláveis e não recicláveis, utilizando-se o código de cores de 

acordo com a Resolução CONAMA 275/2001, sendo posteriormente enviados para a 

destinação final adequada. Recomenda-se que sejam priorizados o reuso ou a 

reciclagem. Os efluentes sanitários serão encaminhados para um sistema de fossa 

séptica, filtro anaeróbio e clorador. 

No que se refere à sua característica quantitativa, considerando o volume 

de água necessário para alimentar as turbinas, a alteração no manancial, em termos 

de volume, será maior nos meses de julho a setembro, considerado período crítico, 

no qual a vazão média do rio Pitanga fica reduzida. Vale destacar que essa 

alteração acontece apenas no trecho de vazão reduzida, sendo que a água captada 

é novamente lançada no corpo hídrico pelo canal de fuga. 

No período mais crítico de estiagem, a vazão turbinada será regida de tal 

forma a garantir sempre, no mínimo, a vazão ecológica (sanitária) no trecho do rio 

Pitanga que terá vazão reduzida de 0,13 m3/s, representando 50% da Q7,10 (0,26 

m3/s). Assim, nesse período o volume de água a ser derivado para a geração de 

energia na CGH Pitanga será reduzido, acompanhando o regime hidrológico do 
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corpo hídrico. Na hipótese de não haver água suficiente para atender a vazão 

mínima a ser turbinada, a CGH Pitanga deixará de operar, fechando a tomada 

d´água e aguardando a regularização do corpo hídrico. 

Trata-se, portanto de um impacto adverso, efetivo, direto, permanente, 

imediato, irreversível, moderado, local e de regular condição de mitigação através do 

adequado gerenciamento de resíduos e efluentes e adotando-se os Programas de 

Monitoramento da Qualidade das Águas e Controle do Trecho de Vazão Reduzida. 
 

7.2.4.1.4. Alteração da Qualidade do Ar 
 

7.2.4.1.4.1. Fase de Implantação 

 

A alteração na qualidade do ar decorrente das obras pode ocorrer devido 

ao acréscimo de poeira produzida nos serviços de movimentações de terra e 

circulação de veículos nas estradas de acesso. Ocorrerá ainda a emissão de gases 

provenientes da queima de combustíveis em motores de máquinas, veículos e 

equipamentos. 

Durante as obras e conforme a necessidade, as vias de acesso, canteiro 

de obras e superfícies passíveis de emissões fugitivas de poeira deverão ser 

umidificadas com aspersões periódicas. Os caminhões que transportarem terra, 

rochas e outros materiais pulverulentos deverão ter sua carga coberta, prevenindo o 

lançamento de partículas e poeira. Deve ser providenciada ainda a manutenção 

preventiva de máquinas e equipamentos. Deverá ser obrigatória a utilização de 

equipamentos de proteção individual, como máscaras, para os funcionários expostos 

a atividades que envolvam tais emissões. 

Assim considerando a adoção dessas medidas atenuantes, a reduzida 

área de intervenção e o pequeno porte da obra, a possibilidade de que as emissões 

provoquem uma real alteração na qualidade do ar é baixa. 

Tem-se, portanto, um impacto adverso, possível, direto, fraco, imediato, 

temporário, reversível, local e de boa condição de prevenção e mitigação adotando 

as medidas supracitadas e o Programa de Controle Ambiental das Obras Físicas. 
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7.2.4.2. Impactos Sobre o Meio Biótico 
 

7.2.4.2.1. Alteração de Habitats Naturais 
 

7.2.4.2.1.1. Fase de Implantação 

 

Nesta fase, a alteração de habitats naturais será ocasionada pela retirada 

da vegetação nos pontos diretamente atingidos pela obra, onde o corte seletivo é 

indispensável. A área total de intervenção equivale a 3,6818 ha, sendo 0,9271 ha 

em área de vegetação secundária em estágio médio de regeneração e 2,7546 em 

área de pastagem.  Apenas na tomada d’água e parte do circuito de adução e casa 

de força há presença de remanescente florestal. Nas demais áreas e vias de acesso, 

a vegetação foi totalmente descaracterizada, sendo constatada somente a presença 

de pastagem. Desse modo, as intervenções nesta etapa podem ser consideradas de 

baixa magnitude. 

Ressalta-se que a vegetação original da região sofreu impactos 

ambientais pretéritos significativos. A antropização gradativa provocada por 

urbanizações, ocupações rurais e explorações florestais causou alterações na 

vegetação, descaracterizou suas qualidades primitivas, eliminou partes da mesma e 

introduziu espécies exóticas, sendo esse o motivo principal para a existência de 

apenas manchas e/ou fragmentos vegetais. A redução da vegetação nativa provoca 

não só a perda de biodiversidade local como exerce influência na perda regional de 

espécies, devido ao espalhamento do “efeito de borda” nas áreas preservadas. 

Assim, a fim de promover a manutenção dos fragmentos florestais 

existentes, a supressão vegetal deve ser restrita aos limites de intervenção 

autorizados, sendo que o corte de árvores será realizado por equipe treinada. A 

queda das árvores deverá ser sempre orientada na direção da área já suprimida e 

nunca na direção do maciço florestal. A presença de cipós, trepadeiras e outras 

plantas semelhantes deve ser verificada antes da derrubada das árvores. O 

emaranhado de cipós nas copas das árvores pode ocasionar a queda não desejada 

de árvores, com ampliação da área desmatada e ocorrência de acidentes de 

trabalho. Os cipós e trepadeiras nestas condições devem ser cortados previamente. 
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Com o término das atividades construtivas, através do Programa de 

Resgate de Material Botânico e Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), será 

providenciada a recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APP – e 

outras na área adquirida pelo projeto e não utilizada pelo mesmo, perfazendo um 

total recuperado acima do total suprimido. O mesmo programa, no decorrer da fase 

de implantação, propõe medidas a fim de mitigar as alterações provocadas, bem 

como ações preliminares para a execução do reflorestamento: 

 

- Recuperação e harmonização paisagística das áreas de empréstimo e bota-

fora, enquadrando-as ao meio ambiente local; 

- Verificação da estabilidade dos taludes dos aterros, dos dispositivos de 

drenagem e da revegetação, no que tange a deslizamentos, erosões e 

recuperação paisagística local. 

 

Trata-se de um impacto adverso, efetivo, direto, fraco, imediato, 

permanente, irreversível, local e de boa condição de mitigação adotando-se as 

medidas supracitadas, o Programa de Controle Ambiental das Obras Físicas e o 

Programa de Resgate de Material Botânico e Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD). 
 
 
7.2.4.2.1.2. Fase de Operação 

 
No decorrer desta fase, a alteração de habitats naturais ocorrerá com a 

diminuição do volume de água no trecho de vazão reduzida, podendo interferir nas 

comunidades que ocupam esse espaço. 

A diminuição da profundidade média, velocidade da corrente e diminuição 

das corredeiras podem restringir a ocorrência das espécies que ocupam esses 

ambientes, de modo que o trecho de vazão reduzida poderá ser limitante para 

algumas espécies da comunidade aquática, pois uma vez afetada a dinâmica 

hídrica, existirá por consequência uma interferência na estrutura atual dessas 
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comunidades. Além disso, a exposição de parte do leito tornam visíveis abrigos 

naturais e pode provocar a mortalidade por dessecamento e predação. 

Conforme já mencionado, durante o período considerado crítico do ano, 

entre os meses de julho e setembro, no qual a vazão média do rio Pitanga fica 

reduzida, será mantida a vazão mínima para a manutenção ecológica do corpo 

hídrico (0,13 m³/s) e nos outros nove meses do ano, haverá vazão excedente a esta 

mencionada. 

Segundo informações do diagnóstico ambiental, além da riqueza de 

espécies de ictiofauna para o rio Pitanga na área de influência da futura CGH 

Pitanga ser considerada baixa, grande parte da vegetação marginal foi substituída 

por pastagem, ocasionando maior aporte de sedimento no canal do corpo hídrico. 

Esse aporte aumentado de sedimento reduz a profundidade da coluna de água e 

simplifica o substrato de fundo, prejudicando a ocorrência de algumas espécies. 

Assim, a reduzida preservação da ictiofauna local se trata de um resultado histórico 

da ocupação na região, sendo assim, pretérito à implantação da CGH Pitanga. 

Uma vez que o projeto em questão não corresponde a um barramento, ou 

seja, com formação de reservatório, algumas alterações ambientais típicas de 

empreendimentos dessa natureza não ocorrerão, como por exemplo, a retenção de 

sedimentos, sendo todos transportados para jusante. 

Trata-se de um impacto adverso, efetivo, direto, fraco, imediato, 

permanente, irreversível, local e de regular condição mitigação adotando-se os 

Programas de Controle do Trecho de Vazão Reduzida e Monitoramento da 

Qualidade das Águas. 
 

7.2.4.2.2. Favorecimento à Proliferação de Insetos Vetores e Invertebrados 
 
7.2.4.2.2.1. Fase de Implantação 

 

O acúmulo de resíduos sólidos de natureza orgânica e concentrações de 

efluentes beneficiam o surgimento de focos de proliferação de insetos e vetores, a 

exemplo da mosca Musca domestica responsável por algumas enfermidades 

grastroentéricas infecciosas, e o mosquito da dengue (Aedes aegypti e Aedes 
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albopictus) dentre outros diversos culicídeos que se desenvolvem facilmente nesses 

locais. Além de baratas, escorpiões, lacraias e percevejos. 

Os entulhos da construção civil podem ser atrativos de aracnídeos 

(Aranhas e Escorpiões) e lacraias. O acúmulo de água parada, principalmente junto 

aos resíduos sólidos, poderá beneficiar insetos vetores da malária, da febre amarela, 

da dengue, entre outros. 

Assim, a possibilidade de proliferação de vetores não é descartada no 

decorrer da obra, no entanto, a dinâmica das atividades previstas procurará não 

permitir a permanência de resíduos nos locais de armazenamento temporário, além 

de estabelecer uma rotina periódica de coleta e destinação adequada, evitando 

atrasos na coleta e transporte dos resíduos. 

Em via de regra, os problemas que possam ocorrer no gerenciamento dos 

resíduos têm boas condições de reversão mediante ao correto acondicionamento 

dos mesmos. Em virtude disso, a ocorrência desse impacto pode ser minimizada. De 

forma complementar, recomenda-se o acompanhamento das obras por um 

profissional experiente para evitar a criação de focos atrativos. 

Trata-se de um impacto adverso, possível, indireto, fraco, ignição em 

médio prazo, temporário, reversível, local e de boa condição de prevenção e 

mitigação através dos Programas de Gestão de Resíduos Sólidos da Obra, Controle 

Ambiental das Obras Físicas e do Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e 

Segurança do Trabalho. 
 

7.2.4.2.2.2. Fase de Operação 

 

O favorecimento à proliferação de insetos vetores e invertebrados nesta 

fase está relacionado principalmente à disposição inadequada de resíduos sólidos e 

efluentes próximos às margens do corpo hídrico, interior de florestas e áreas 

antrópicas. 

Os resíduos sólidos gerados serão provenientes do escritório e das 

instalações hidrosanitárias, os quais devem ser segregados, armazenados e 

destinados de forma adequada. Os efluentes sanitários gerados serão 

encaminhados para um sistema de fossa séptica, filtro anaeróbio e clorador. 
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Este é um impacto adverso, possível, indireto, fraco, ignição em médio 

prazo, temporário, reversível, local e boa condição de prevenção e mitigação através 

da adequada gestão de resíduos sólidos e efluentes. 
 

7.2.4.2.3. Deslocamento da Fauna 
 
7.2.4.2.3.1. Fase de Implantação 
 

A retirada da vegetação e limpeza do terreno no início das obras 

ocasionará o deslocamento da fauna para outras áreas. A geração de ruídos e 

vibrações durante as atividades construtivas e as movimentações de máquinas e 

veículos também podem provocar o afugentamento da fauna presente na área. 

A área onde se pretende instalar o empreendimento encontra-se 

atualmente bastante alterada, com apenas fragmentos da vegetação original. Uma 

vez que a fauna responde proporcionalmente às condições de abrigo e alimento que 

o local oferece e considerando a pequena escala de intervenção das obras, tem-se 

um efeito muito discreto. Apesar desse fator atenuante, recomenda-se vistoriar a 

etapa de limpeza do terreno onde a supressão vegetal será necessária, a qual deve 

ser restrita aos locais designados no projeto, do mesmo modo as atividades de 

movimentação de terra e maquinários. 

Vale comentar que esse impacto será limitado a esta fase, uma vez que 

na etapa de operação não haverá supressão vegetal e a geração de ruídos e 

vibrações será restrita aos maquinários existentes na casa de força, locados em 

ambiente fechado, não afetando a fauna local. 

Tem-se, portanto, um impacto adverso, efetivo, indireto, fraco, imediato, 

temporário, reversível, local e de boa condição de mitigação adotando-se o 

Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho. 
 

7.2.4.2.4. Atropelamento de Animais, Caça e Pesca 
 
7.2.4.2.4.1. Fase de Implantação 
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O deslocamento dos espécimes da fauna proporciona a incidência de um 

aumento do risco de atropelamentos, caça e pesca. 

O aumento do tráfego provocado pela utilização de equipamentos 

rodantes e veículos pesados durante as obras expõe a fauna a eventuais riscos de 

atropelamentos, principalmente mamíferos mais lentos, répteis e anfíbios. O próprio 

deslocamento dos animais devido à geração de ruído aumenta as chances de 

atropelamentos de alguns espécimes da fauna nas vias de acesso. Os animais em 

movimentação e aqueles em um contato eventual com os funcionários ficam mais 

vulneráveis a apreensão o que pode aumentar a pressão de caça e pesca no local. 

Apesar da reduzida intervenção em áreas com remanescentes florestais, 

sendo a maior parte das atividades construtivas em locais antropizados (pastagens), 

o impacto pode ser mitigado e até prevenido através de normas de conduta dos 

trabalhadores, instruindo-os quanto ao limite de velocidade, às leis de proteção à 

fauna, aos cuidados com a preservação das espécies através de práticas de 

educação ambiental e ao correto procedimento diante de um eventual contato ou 

atropelamentos. Deve ainda ser providenciada a sinalização das vias de acesso e 

implantadas placas educativas no canteiro e outros mecanismos de sensibilização, 

se necessário.  

Considera-se esse um impacto adverso, possível, indireto, fraco, imediato, 

temporário, reversível, local e de boa condição de prevenção e mitigação adotando-

se o Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho. 
 

7.2.4.2.5. Aprimoramento da Qualidade Suporte do Ambiente 
 
7.2.4.2.5.1. Fase de Operação 

 

A capacidade de suporte ambiental pode ser compreendida como a 

habilidade dos ambientes de acomodarem, assimilarem e incorporarem um conjunto 

de atividades antrópicas, sem que suas funções naturais sejam fundamentalmente 

alteradas em termos de produtividade primária propiciada pela biodiversidade e que 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

288 

 

ainda proporcionem padrões de qualidade de vida aceitáveis às populações que 

habitam nesses ambientes. 

A área do empreendimento está coberta por floresta e pastagem. Na 

margem onde será construída a CGH existem um trecho com fragmento florestal e 

outro com pastagem. 

Assim, a antropização já existente na região, associada à supressão 

vegetal necessária para a obra, mesmo que reduzida, estimula a recomposição de 

áreas verdes, o que contribui para o aumento da capacidade de suporte do 

ambiente. 

Na fase de operação da CGH, toda a área adquirida não utilizada pelo 

projeto será recuperada e revegetada, o que propiciará condições de 

reestabelecimento de habitat para a fauna regional e melhoria da qualidade 

ambiental da região. O planejamento e as atividades preliminares para a 

recomposição, dentre outras o resgate de material botânico, terão início já na etapa 

de implantação. 

Para otimizar essa ação, sugere-se, caso possível, realizar a conexão 

destas áreas com remanescentes florestais dentro do limite da área do 

empreendimento, transformando-as não somente em abrigos de espécies 

generalistas, mas também em habitat de animais mais especializados. 

O plantio de espécies vegetais nativas, principalmente espécies frutíferas, 

também potencializa o processo de recuperação por permitir a formação de 

mosaicos de ambientes, aumentando a complexidade estrutural do local. A utilização 

de espécies vegetais nativas é importante para a manutenção dos processos 

ecológicos e as espécies frutíferas podem fornecer alimento diretamente para as 

espécies de aves frugívoras e indiretamente para aquelas que se alimentam de 

invertebrados que utilizam tais plantas. 

Trata-se, portanto, de um impacto benéfico, efetivo, indireto, moderado, 

ignição em médio prazo, permanente, irreversível, local e de boa condição de 

otimização adotando-se o Programa de Resgate de Material Botânico e 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
 

7.2.4.3. Impactos Sobre o Meio Socioeconômico 
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7.2.4.3.1. Incômodos à População Local 
 
7.2.4.3.1.1. Fase de Implantação 

 
Os possíveis incômodos gerados serão ocasionados pela emissão de 

material particulado durante a movimentação de terra e veículos, pela geração de 

ruídos e vibrações decorrentes das atividades construtivas e pelo aumento do 

tráfego nas vias de acesso, causando congestionamentos e bloqueios, afetando 

principalmente moradores próximos, pedestres e motoristas que porventura 

transitem nas proximidades da obra. 

De qualquer modo, as vias de acesso utilizadas no decorrer desta etapa, 

bem como as proximidades do canteiro devem permanecer sinalizadas e o 

empreendedor deverá tomar medidas para evitar obstrução das vias. As atividades 

construtivas devem ser planejadas de modo que não ultrapassem o horário pré-

estabelecido, sendo desenvolvidas principalmente no período diurno. Tanto os 

moradores quanto os estudantes devem ser avisados dos cronogramas da obra. 

Ressalta-se que na etapa de funcionamento as atividades de 

movimentação de terra estarão finalizadas e o trânsito de veículos será mínimo, não 

se esperando incômodos na referida etapa. 

Produz-se assim um impacto adverso, possível, direto, moderado, 

imediato, temporário, reversível, local e de boa condição de prevenção e mitigação, 

adotando-se as medidas citadas, o Programa de Controle Ambiental das Obras 

Físicas e um Subprograma de Comunicação Social. 
 

7.2.4.3.2. Alteração da Paisagem com Relação ao uso e Ocupação do Solo 
 
7.2.4.3.2.1. Fase de Implantação 

A implantação da CGH Pitanga produzirá alterações visuais sobre a 

paisagem pretérita, tanto com relação às modificações no terreno quanto na 

construção das estruturas do empreendimento. O impacto está associado 

principalmente à manutenção de um elemento estranho à paisagem anterior, que 

são potenciais imposições visuais que resultam em um impacto negativo. 
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A área prevista para a construção da CGH Pitanga encontra-se bastante 

alterada, coberta majoritariamente por pastagem.  

Em função disso, a implantação da CGH proposta pouco adicionará às 

condições já alteradas da paisagem local, não interferindo em qualquer elemento 

que tenha relevante simbolismo estético para a população e comunidade vizinha. 

Além disso, nesta etapa terá início as primeiras ações para a recomposição florestal 

da área que ocorrerá na fase de operação, auxiliando a incorporação do projeto ao 

ambiente natural. 

Trata-se, portanto, de um impacto adverso, efetivo, direto, fraco, imediato, 

permanente, irreversível e local, com regular condição de mitigação adotando-se o 

Programa de Resgate de Material Botânico e Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD). 
 

7.2.4.3.3. Usos Conflitantes dos Recursos Naturais 
 
7.2.4.3.3.1. Fase de Implantação 

 

O funcionamento do canteiro e a execução de obras civis demandam o 

uso constante de água para limpeza, consumo humano, umectação, entre outros. O 

uso de matéria-prima também será constante nessa etapa, principalmente os 

característicos da construção civil. 

Desse modo, é imprescindível a adoção de atividades de educação 

ambiental com os trabalhadores, em temáticas como o uso racional da água e de 

ações objetivando reduzir o desperdício de matéria-prima. Promover a coleta 

seletiva dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obras também é um importante 

propulsor da sensibilização ambiental, principalmente no que tange à co-

responsabilidade na preservação dos recursos naturais. 

Trata-se de um impacto adverso, possível, indireto, fraco, imediato, 

temporário, reversível, local e de boa condição de prevenção e mitigação, adotando-

se os Programas de Controle Ambiental das Obras Físicas, Gestão de Resíduos 
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Sólidos da Obra e o Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do 

Trabalho. 
 
 
7.2.4.3.3.2. Fase de Operação 

 
O principal uso conflitante dos recursos naturais nesta etapa pode ser 

ocasionado pela utilização da água do rio Pitanga, especificadamente no trecho de 

vazão reduzida. Este impacto é induzido pelos questionamentos da população 

referente ao projeto e pode ser minimizado com a participação direta do 

empreendedor, respondendo as dúvidas da comunidade. 

No que se refere ao uso da água na AID, não foram verificados usos 

conflitantes. Os proprietários entrevistados informaram que suas atividades atuais 

não serão prejudicadas com a implantação do empreendimento. Afirmaram ainda 

que utilizam a água do rio para dessedentação animal. A água utilizada para o 

consumo advém de minas e nascentes. 

Conforme já mencionado, será mantida neste trecho, no mínimo, a vazão 

necessária para garantir a manutenção das condições ecológicas naturais do curso 

d’água (denominada vazão ecológica), que no caso da CGH Pitanga é de 0,13 m³/s. 

Durante o período considerado crítico do ano, entre os meses de julho e setembro, 

no qual a vazão média do rio Pitanga fica reduzida, será mantida no trecho a vazão 

ecológica. Nos outros nove meses do ano, haverá vazão excedente a esta 

mencionada. 

O uso da água do rio Pitanga para a CGH Pitanga será outorgada junto 

ao Instituto de Águas do Paraná, os usos diversos de água que ocorrem à montante 

da área do projeto deverão ser da mesma forma outorgados, ordenando as 

demandas diversas de água neste corpo hídrico de modo a não causa conflitos entre 

os usos e garantir a operação da CGH dentro dos padrões concebidos no projeto. 

Trata-se de um impacto adverso, possível, direto, fraco, imediato, cíclico, 

reversível, regional e de boa condição de prevenção e mitigação, através de uma 

adequada comunicação com a comunidade e adotando-se os Programas de 

Monitoramento da Qualidade das Águas e Controle do Trecho de Vazão Reduzida. 
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7.2.4.3.4. Aumento de Acidentes e Interferências à Saúde do Trabalhador e 
População do Entorno 

 
7.2.4.3.4.1. Fase de Implantação 

 
Durante o manuseio de máquinas e equipamentos, seja na execução das 

obras civis ou nas atividades de movimentação de terra, os profissionais contratados 

estarão suscetíveis a riscos próprios do ambiente de trabalho, como o contato com 

poeira, ruídos, vibrações, quedas, choques elétricos, dentre outros. Devido ao 

tráfego de veículos no canteiro de obras e nas vias de acesso, tanto os 

trabalhadores quanto a população usuária das mesmas estarão sujeitas a acidentes. 

Conforme as atividades executadas, os funcionários serão instruídos 

quanto ao uso dos EPIs adequados, sendo fiscalizados neste sentido. Deve ser 

providenciada a sinalização do canteiro e das vias de acesso, zelando pela 

segurança na circulação de pedestres e veículos. 

Trata-se de um impacto adverso, possível, direto, fraco, imediato, 

temporário, reversível, local e de boa condição de prevenção e mitigação, através do 

Programa de Acompanhamento das Obras Físicas de Implantação e do 

Subprograma de Educação Ambiental e Saúde e Segurança do Trabalho. 
 

7.2.4.3.4.2. Fase de Operação 

 
Na fase de operação da CGH Pitanga, haverá a possibilidade de 

acidentes com trabalhadores, como aqueles provocados por choque entre veículos, 

lesões físicas, eletrocussões, entre outros. Pessoas que porventura transitem nas 

proximidades também estarão expostas ao risco de acidentes. 

Todas as medidas de segurança cabíveis devem ser tomadas por parte 

do empreendedor, como por exemplo, sinalização das vias de acesso, proibição do 

acesso até a casa de força e demais estruturas por pessoal não autorizado, 

cercamento, etc., mitigando assim o possível impacto. 

Todos os funcionários do empreendimento devem ser instruídos quanto 

às medidas de segurança ocupacional de suas atividades, devendo somente ocupar 

suas funções após o devido treinamento. Caberá ao empreendedor providenciar 
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todas as condições necessárias de saúde e segurança para seus funcionários, 

inclusive exigir o uso de EPIs sob o risco de emissão de “advertências escritas”, 

punições e dispensas por justa causa. 

Resulta-se assim esse em um impacto adverso, possível, direto, fraco, 

imediato, permanente, reversível, local e de boa condição de prevenção e mitigação, 

com a adoção das medidas propostas. 
 

7.2.4.3.5. Expectativas Positivas da População Local 
 
7.2.4.3.5.1. Fase de Implantação 

As entrevistas na AID e AII indicaram perspectivas favoráveis com relação 

à CGH Pitanga. Os entrevistados acreditam que o empreendimento possa trazer 

consequências positivas, principalmente, no segmento social, considerando a 

abertura de novos postos de trabalho e consequente geração de renda no município. 

A implantação do empreendimento irá concretizar as expectativas 

positivas antes apenas conjecturadas pela população. Apesar do pequeno porte do 

empreendimento, tanto a comunidade, o comércio quanto o governo municipal 

vislumbrarão possibilidades concretas de auferir ganhos econômicos com as 

atividades da CGH, especialmente pela geração de empregos, renda e dinamização 

econômica. 

Este é um impacto benéfico, efetivo, indireto, moderado, imediato, 

temporário, reversível e regional, com boa condição de otimização, adotando-se um 

Subprograma de Comunicação Social. 
 
 
7.2.4.3.6. Elevação da Oferta de Emprego e Geração de Renda 
 
7.2.4.3.6.1. Fase de Implantação 

 

No processo de implantação do empreendimento, os postos de trabalho 

serão basicamente constituídos por profissionais para atuarem junto à área de 

construção civil no canteiro de obras. Diante disso, esta situação apresenta-se como 
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um efeito multiplicador na economia do município de Pitanga, através de 

investimentos em setores agregados a essa área. 

Este impacto poderá ser potencializado na medida em que a força de 

trabalho local seja privilegiada na contratação e receba orientação e treinamento 

específicos, caso não disponha de suficiente grau de qualificação. Parcerias com a 

prefeitura e órgãos públicos são interessantes por contribuir para um melhor 

aproveitamento da mão de obra local. 

Trata-se, portanto de um impacto benéfico, efetivo, direto, moderado, 

imediato, temporário, reversível, regional e de boa condição de otimização, através 

da contratação e instrução da mão de obra local. 
 

7.2.4.3.6.2. Fase de Operação 

Apesar do reduzido número de funcionários nesta fase, as características 

benéficas da geração de emprego e renda permanecem. Supondo que cada 

trabalhador agregue seus dependentes, estes postos de trabalho resultam em um 

impacto positivo. Durante a operação do projeto, os colaboradores serão regidos 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Trata-se, portanto de um impacto benéfico, efetivo, direto, fraco, imediato, 

temporário, reversível, regional e de fraca condição de otimização, através da 

contratação e instrução da mão de obra local. 
 

7.2.4.3.7. Dinamização da Economia 
 
7.2.4.3.7.1. Fase de Implantação 

A infraestrutura do canteiro de obra e as atividades de edificação irão 

requerer a compra de insumos e equipamentos que, se obtidos na área de influência 

do empreendimento, irão colaborar com o dinamismo econômico da região, incitando 

na oferta de emprego e de novos negócios locais. Destacam-se serviços associados 

a materiais de construção, fornecimento de alimentação e transporte, produtos de 

higiene e limpeza, manutenção eletromecânica e outros. 
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Dessa forma, espera-se que as atividades ligadas à cadeia produtiva do 

setor de serviços sejam as mais beneficiadas. De fato, o próprio incremento na 

renda da população local ocasionará um efeito positivo na economia, através da 

aquisição de bens, produtos e serviços. 

Trata-se de um impacto benéfico, efetivo, indireto, moderado, imediato, 

temporário, reversível e regional, com boa condição de otimização, priorizando a 

contração de mão de obra local, bem como a aquisição de bens, produtos e serviços 

no município de Pitanga. 
 

7.2.4.3.8. Elevação da Arrecadação de Impostos 
 
7.2.4.3.8.1. Fase de Implantação 

 

Durante a implantação da CGH, a aquisição de serviços e produtos na AII, 

aliada a geração de novas oportunidades de emprego e ao acréscimo do nível de 

consumo da região, através do efeito-renda, acendem a economia, interferindo no 

aumento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sem mencionar 

a contribuição direta deste tributo pelo empreendimento. 

O aumento da arrecadação, mesmo que devido ao porte do 

empreendimento os valores não alcancem grandes quantias, é de fundamental 

importância na implementação de políticas públicas que objetivam um progresso dos 

indicadores sociais dos moradores de Pitanga, além de melhoria na infraestrutura 

urbana e nos equipamentos e serviços públicos. 

Constitui-se, deste modo, um impacto benéfico, efetivo, direto, fraco, 

imediato, temporário, irreversível, regional e de regular condição de otimização, 

implementando ações de aquisição de produtos e serviços na AII, e através do 

repasse dos impostos e contribuições devidos ao poder público nas datas 

legalmente previstas. 
 

7.2.4.3.9. Aumento da Disponibilidade de Energia Elétrica 
 
7.2.4.3.9.1. Fase de Operação 
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A energia a ser gerada durante a operação da CGH será conectada na 

rede de eletrificação rural mais próxima. Desta forma, a implantação da CGH 

Pitanga contribuirá para o aumento da disponibilidade energética do estado. 

Trata-se de um impacto efetivo, direto, benéfico, fraco, imediato, 

permanente, irreversível, estratégico e de fraca condição de otimização. 
 

7.2.4.3.10. Incremento na Produção de Energia Limpa e Renovável 
 
7.2.4.3.10.1. Fase de Operação 

 

Existe uma tendência mundial para a utilização de energias limpas e 

renováveis e para o desenvolvimento de mecanismos que incentivem 

financeiramente a implementação de empreendimentos desta natureza, por 

exemplo, o mercado de créditos de carbono. 

Projetos de energias renováveis contribuem para o desenvolvimento 

sustentável, quando satisfazem as necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das gerações futuras de também se satisfazerem. Ou seja, a implantação 

de CGHs garante a geração de eletricidade de fonte renovável, evita os impactos 

sociais e ambientais causados pela construção de grandes hidrelétricas e usinas 

termelétricas que utilizam combustíveis fósseis e impulsionam a economia regional, 

resultando no aumento da qualidade de vida e dos padrões sociais para as 

comunidades locais. 

Além disso, as CGHs e empreendimentos similares, podem se creditar 

dos benefícios do Mecanismo de desenvolvimento Limpo (MDL) através da 

elaboração de um projeto de carbono com uma linha de base consistente que 

justifique a substituição da geração emissora de gases de efeito estufa. 

Constitui-se, deste modo, um impacto benéfico, efetivo, indireto, 

moderado, imediato, permanente, irreversível, estratégico e de fraca condição de 

otimização. 
 
7.2.4.4. Resumo do Prognóstico Ambiental 
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Após a etapa de identificação e avaliação qualitativa de cada impacto 

ambiental é necessário verificar a ordem de significância dos mesmos de acordo 

com a metodologia proposta, ou seja, fazendo a transferência desta qualificação 

para uma quantificação. 
A Tabela 7-5 e a Tabela 7-6 a seguir apresentam uma síntese através de 

matriz quali-quantitativa dos impactos ambientais decorrentes das fases de 

implantação e operação da CGH Pitanga.  
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 Tabela 7-5: Matriz síntese quali-quantitativa de avaliação dos impactos ambientais potenciais e reais na fase de implantação da CGH Pitanga. 

 
 
 
 
 

                                                
8Impactos potenciais: indica os impactos que o empreendimento, conforme planejado, poderá causar, desconsiderando-se as medidas de controle e mitigação, e de otimização. Tem como objetivo o conhecimento do potencial impactante da atividade e, 
principalmente, a identificação das medidas de mitigação. Porém, esta avaliação não permite o conhecimento dos impactos que efetivamente serão gerados pela obra visto que, adotadas as medidas de mitigação/otimização propostas estes impactos 
serão minimizados, potencializados ou não chegarão a ocorrer. 

 
9Impactos reais: indica os impactos que a obra causará, considerando-se todos os sistemas de controle projetados e as demais medidas mitigadoras planejadas. Esta deve ser a avaliação a ser considerada, para verificação da viabilidade ambiental do 
empreendimento. 
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 Erosão e instabilidade do terreno adverso - possível 1 direto 2 acentuado 3 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -12 média boa 3 -9 média 

Alteração da qualidade do solo adverso - possível 1 direto 2 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -10 média boa 3 -7 baixa 
Alteração das características dos recursos hídricos adverso - possível 1 direto 2 moderado 2 imediato 3 temporário 1 reversível 1 regional 2 -12 média boa 3 -9 média 
Alteração da qualidade do ar adverso - possível 1 direto 2 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -10 média boa 3 -7 baixa 

Bi
ót

ic
o Alteração de habitats naturais adverso - efetivo 2 direto 2 fraco 1 imediato 3 permanente 3 irreversível 2 local 1 -14 alta boa 3 -11 média 

Favorecimento à proliferação de vetores adverso - possível 1 indireto 1 fraco 1 médio prazo 2 temporário 1 reversível 1 local 1 -8 média boa 3 -5 baixa 
Deslocamento da fauna adverso - efetivo 2 indireto 1 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -10 média boa 3 -7 baixa 
Atropelamento de animais, caça e pesca adverso - possível 1 indireto 1 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -9 média boa 3 -6 baixa 

So
ci

oe
co

nô
m

ic
o 

Incômodos à população local adverso - possível 1 direto 2 moderado 2 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -11 média boa 3 -8 média 
Alteração da paisagem com relação ao uso e ocupação do solo adverso - efetivo 2 direto 2 fraco 1 imediato 3 permanente 3 irreversível 2 local 1 -14 alta regular 2 -12 média 
Uso conflitante dos recursos naturais adverso - possível 1 indireto 1 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -9 média boa 3 -6 baixa 
Aumento de acidentes e interferências à saúde do trabalhador e população do entorno adverso - possível 1 direto 2 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 local 1 -10 média boa 3 -7 baixa 
Expectativas positivas da população local benéfico + efetivo 2 indireto 1 moderado 2 imediato 3 temporário 1 reversível 1 regional 2 +12 média boa 3 +15 média 
Elevação da oferta de emprego e geração de renda benéfico  + efetivo 2 direto 2 moderado 2 imediato 3 temporário 1 reversível 1 regional 2 +13 média boa 3 +16 média 
Dinamização da economia benéfico + efetivo 2 indireto 1 moderado 2 imediato 3 temporário 1 reversível 1 regional 2 +12 média boa 3 +15 média 
Elevação da arrecadação de impostos benéfico + efetivo 2 direto 2 fraco 1 imediato 3 temporário 1 irreversível 2 regional 2 +13 média regular 2 +15 média 
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 Tabela 7-6: Matriz síntese quali-quantitativa de avaliação dos impactos ambientais potenciais e reais na fase de operação CGH Pitanga. 

 
 
 
 

                                                
10Impactos potenciais: indica os impactos que o empreendimento, conforme planejado, poderá causar, desconsiderando-se as medidas de controle e mitigação, e de otimização. Tem como objetivo o conhecimento do potencial impactante da atividade e, 
principalmente, a identificação das medidas de mitigação. Porém, esta avaliação não permite o conhecimento dos impactos que efetivamente serão gerados pela obra visto que, adotadas as medidas de mitigação/otimização propostas estes impactos 
serão minimizados, potencializados ou não chegarão a ocorrer. 

 
11Impactos reais: indica os impactos que a obra causará, considerando-se todos os sistemas de controle projetados e as demais medidas mitigadoras planejadas. Esta deve ser a avaliação a ser considerada, para verificação da viabilidade ambiental do 
empreendimento. 

Meio Impacto 

Se
nt

id
o 

Po
te

nc
ia

lid
ad

e 

Na
tu

re
za

 

In
te

ns
id

ad
e 

/ 
M

ag
ni

tu
de

 

Ig
ni
çã

o 

Du
ra
çã

o 

Re
ve

rs
ib

ili
da

de
 

Ab
ra

ng
ên

ci
a 

Sa
ld

o 
(im

pa
ct

o 
po

te
nc

ia
l10

) 

Si
gn

ifi
câ

nc
ia

 
(im

pa
ct

o 
po

te
nc

ia
l) 

Pr
ev

en
çã

o 
/ 

M
iti

ga
çã

o 
/ 

O
tim

iz
aç
ão

 

Sa
ld

o 
Fi

na
l 

(im
pa

ct
o 

re
al

11
) 

Si
gn

ifi
câ

nc
ia

 
(im

pa
ct

o 
re

al
) 

Fí
si

co
 

Alteração da qualidade do solo adverso - possível 1 direto 2 fraco 1 médio prazo 2 temporário 1 reversível 1 local 1 -9 média boa 3 -6 baixa 
Alteração das características dos recursos 
hídricos adverso - efetivo 2 direto 2 moderado 2 imediato 3 permanente 3 irreversível 2 local 1 -15 alta regular 2 -13 média 

Bi
ót

ic
o Alteração de habitats naturais adverso - efetivo 2 direto 2 fraco 1 imediato 3 permanente 3 irreversível 2 local 1 -14 alta regular 2 -12 média 

Favorecimento à proliferação de vetores adverso - possível 1 indireto 1 fraco 1 médio prazo 2 temporário 1 reversível 1 local 1 -8 média boa 3 -5 baixa 
Aprimoramento da qualidade suporte do 
ambiente benéfico + efetivo 2 indireto 1 moderado 2 médio prazo 2 permanente 3 irreversível 2 local 1 +13 média boa 3 +16 média 

So
ci

oe
co

nô
m

ic
o Uso conflitante dos recursos naturais adverso - possível 1 direto 2 fraco 1 imediato 3 cíclico 2 reversível 1 regional 2 -12 média boa 3 -9 média 

Aumento de acidentes e interferências à saúde 
do trabalhador e população do entorno adverso - possível 1 direto 2 fraco 1 imediato 3 permanente 3 reversível 1 local 1 -12 média boa 3 -9 média 

Elevação da oferta de emprego e geração de 
renda benéfico  + efetivo 2 direto 2 fraco 1 imediato 3 temporário 1 reversível 1 regional 2 +12 média fraca 1 +13 média 

Aumento da disponibilidade de energia elétrica benéfico + efetivo 2 direto 2 fraco 1 imediato 3 permanente 3 irreversível 2 estratégico 3 +16 média fraca 1 +17 média 
Incremento na produção de energia limpa e 
renovável benéfico + efetivo 2 indireto 1 moderado 2 imediato 3 permanente 3 irreversível 2 estratégico 3 +16 média fraca 1 +17 média 
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Os impactos relacionados às Centrais Geradoras Hidrelétricas são, em 

sua maioria, minimizados devido o arranjo e o tamanho de suas instalações físicas. 

Com a execução das obras de engenharia, materializam-se os processos 

de maior interferência, sendo o solo o elemento mais afetado, uma vez que o 

mesmo constitui o suporte natural das obras, notadamente na Área de Influência 

Direta, e requerendo, portanto, a adoção de um número maior de medidas de 

controle. 

No que tange ao meio biótico, as características atuais relacionadas ao 

uso/ocupação do solo na AID, composta majoritariamente por pastagem, e a restrita 

área de supressão vegetal, reduzem a intensidade dos impactos relacionados à flora 

e à fauna. 

Os impactos positivos gerados na etapa de instalação do 

empreendimento serão percebidos no meio socioeconômico, podendo citar a 

dinamização da economia local, a elevação da arrecadação de impostos e, 

principalmente, a elevação da oferta de emprego e geração de renda. 

Na fase de operação do empreendimento, a maior interferência será a 

redução da vazão do curso d’água entre a captação e o canal de fuga da CGH. Uma 

vez que trata-se de um pequeno trecho do rio Pitanga, e considerando que a vazão 

ecológica será mantida durante a operação do projeto, o impacto não foi 

considerado de alta significância. 

Ao início da operação da CGH, toda a área adquirida e não utilizada pelo 

projeto será revegetada, o que propiciará condições de reestabelecimento de habitat 

para a fauna regional e melhoria da qualidade ambiental da região. 

Novamente no meio socioeconômico foram identificados o maior número 

de impactos positivos, notadamente o aumento da disponibilidade de energia elétrica 

e o incremento na produção de energia limpa e renovável, o que além de promover 

a redução de emissão de gases de efeito estufa, auxilia na diversificação da matriz 

energética brasileira, aumentando a segurança no abastecimento e na valorização 

das características e potencialidades regionais e locais. 
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7.3. Estudo e Definição de Medidas Mitigadoras/Preventivas 

Para melhor compreensão das medidas a serem realizadas e inter-

relação com os impactos ambientais cuja avaliação demandou a sua proposta, 

optou-se pela apresentação integrada destes temas no capítulo anterior, através da 

avaliação dos impactos ambientais identificados e da tabela resumo do prognóstico 

com a matriz quali-quantitativa dos impactos ambientais decorrentes das fases de 

implantação e operação da CGH Pitanga.   

A responsabilidade técnica-financeira é do empreendedor, cabendo ao 

mesmo a fiscalização e controle junto as subcontratadas e empresas especializadas 

para que as atividades sejam desenvolvidas conforme os programas ambientais 

propostos com eficiência através de relatórios periódicos.  

7.4. Plano de Monitoramento e Acompanhamento 

Para melhor controle das ações a serem desenvolvidas nas fases de 

instalação e operação do empreendimento, as medidas de mitigação, prevenção, 

compensação e potencialização, incluindo aquelas de monitoramento e 

acompanhamento, fundamentam a proposição de programas ambientais a serem 

consolidados em um Relatório Detalhado dos Programas Ambientais (RDPA), na 

fase de licenciamento de instalação, cuja síntese básica é apresentada no capítulo 

8. 

 
8. PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Considerando as características das atividades previstas relacionadas à 

implantação e operação da CGH Pitanga, bem como de suas interações com o 

ambiente local (relação com os atributos ambientais – meio físico, biótico e 

socioeconômico), foi possível identificar os prováveis impactos ao meio ambiente 
nas áreas de influência e assim traçar aqui as propostas dos Programas 
Ambientais e Medidas Mitigadoras e Potencializadoras Associadas. Esta 

proposição levou em consideração vários aspectos pertinentes ao empreendimento, 

como destacado por JUCHEM (1993): 
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- Viabilidade técnica, econômica, social e ambiental; 

- Grau de competência e responsabilidade dos agentes envolvidos; 

- Distribuição dos benefícios decorrentes da execução das medidas; 

- Possibilidades e condições de acompanhamento e monitoramento das 

medidas; 

- Compromisso ou obrigatoriedade para a sua efetiva implementação nos 

prazos e condições previstas; 

- Adequação aos aspectos legais. 

 
Após as avaliações, foram sugeridos sete programas ambientais a serem 

implementados, sendo todos eles detalhados logo a seguir, estes programas são: 

 

- Programa de Responsabilidade Socioambiental; 

- Programa de Controle Ambiental das Obras Físicas; 

- Programa de Controle das de Erosão e Instabilidade do Terreno; 

- Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Obra; 

- Programa de Resgate de Material Botânico e Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD); 

- Programa de Controle do Trecho de Vazão Reduzida; 

- Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas. 

 
Alguns programas apresentam subprogramas, e cada um dos programas 

ambientais apresentam basicamente objetivos, metodologia, responsável pela 
implantação e resultados esperados dos programas. A Tabela 8-1 a seguir 

apresenta os parâmetros dos atributos das medidas adotados para cada um dos 

Programas Ambientais. 
 
Tabela 8-1: Atributos de medidas mitigadoras, compensatórias e otimizadoras dos programas. 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza preventiva mitigadora otimizadora 

Fase de adoção implantação operação 
Permanência curta média longa 

Responsabilidade de implementação poder público empreendedor 
Efetividade pequena média grande 
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Além disso, foram listados nesta avaliação os impactos ambientais 

identificados associados direta ou indiretamente a cada programa proposto. 

 

Estes programas foram propostos prevendo-se a integração das medidas 

e ações propostas, buscando com isso a melhor administração dos recursos a 

serem empregados e uma maior eficiência na obtenção dos resultados esperados. 

Todos os programas indicados e descritos logo a seguir deverão ser 

coordenados pelo Departamento de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e 

Segurança do Trabalho da empreiteira a ser contratada pelo empreendedor, ou 

através de uma subcontratada (Figura 8-1). 
 

 
Figura 8-1: Diagrama radial ilustrativo estabelecendo a relação de vinculo dos programas 
ambientais com o Departamento de Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho. 
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8.1. Programa de Responsabilidade Socioambiental 

 

 Objetivos 
 

- Desenvolver ações informativas, preventivas e educativas com os 

funcionários do empreendimento e população local; 

- Oferecer aos trabalhadores condições adequadas de trabalho, adotando-se 

medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho; 

- Instruir os funcionários quanto à correta execução de suas atividades, 

reduzindo as interferências negativas da obra e promovendo a preservação 

ambiental; 

- Realizar articulações institucionais com poder público municipal, organizações 

não-governamentais e assessorias/instituições/empresas. 

-  

 Diretrizes 
 

A partir do diagnóstico realizado, considerou-se necessária a subdivisão 

do Programa em Subprogramas, quais sejam: 

 

- Subprograma de Comunicação Social e Articulação Institucional; 

- Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho. 

 

Caberá ao empreendedor desenvolver ações de implantação deste 

programa e definir parcerias com representantes do poder público, entidades de 

classe, sociedade civil, lideranças comunitárias e outras instituições. O Programa 

será implantado durante a fase de instalação da CGH Pitanga, no entanto, deverá 

ser planejado anteriormente a esta etapa, de modo que possa ser executado quando 

iniciadas as obras. 

Serão elaborados relatórios trimestrais que informem as atividades 

efetuadas e expressem os ganhos alcançados com as ações dos programas. Serão 
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utilizados como instrumentos de aferição dos resultados, reuniões, entrevistas, 

contatos, informações e depoimentos significativos de natureza quanti-qualitativa. 
 
8.2. Subprograma de Comunicação Social e Articulação Institucional 
 

 Justificativa 
 

A implantação deste programa se justifica pela necessidade de 

estabelecer um canal direto e sistemático de comunicação, por promover um 

compartilhamento de informações com a população de Pitanga, de modo a diminuir 

as barreiras à comunicação e ao mesmo tempo potencializar a imagem do 

empreendimento junto à comunidade deste município. A importância do Programa é 

divulgar informações básicas e contínuas sobre as atividades realizadas, com o 

intuito de evitar ou minimizar eventuais impactos adversos. 

 

 Objetivo 
 

Implantar instrumentos de comunicação entre o empreendimento e a 

comunidade local. Esta comunicação deverá se efetivar de modo regular e 

permanente durante toda a fase de construção do empreendimento.  

 

 Metodologia 
 

A partir de parcerias com instituições locais, inclusive poder público e 

outras organizações, deverá ser realizado uma identificação do grau de 

conhecimento e as expectativas da população quanto à implantação da CGH 

Pitanga, partindo-se, em seguida para a implementação de estratégias e 

instrumentos efetivos de comunicação social, implantando um processo de 

convivência adequada para uma integração mais efetiva entre os trabalhadores a 

serem contratados e a população. O subprograma deverá implantar instrumentos 

com vistas a socializar informações. 
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Dentre as estratégias de comunicação a serem utilizadas, o 

empreendedor pode lançar mão da chamada comunicação de massa, que se dirige 

a um grande público e utiliza instrumentos como rádio local, jornal e televisão; e a 

denominada comunicação interpessoal, que leva a mensagem a um número limitado 

e conhecido de pessoas e tem seu efeito conhecido em um espaço de tempo menor. 

Para esta última, os instrumentos podem ser orais, como realização de palestras, 

reuniões, entre outros; e escritos, por meio de cartazes, faixas, relatórios, 

elaboração de boletim informativo, folders (PINHO, 1990 in Galhardo, 2007). 

Sugere-se a edição do Boletim Informativo em frequência trimestral 

contendo informações sobre o andamento e horário das obras, a sinalização das 

vias de acesso, implantação de desvios (quando necessários), bem como a respeito 

do Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho e outras 

ações quando julgadas pertinentes. Pode-se ainda utilizar da produção de “releases” 

para imprensa local para divulgação de informações de interesse público, como 

período de contratação da obra. 

Quando da obtenção das LI (Licença de Instalação) e LO (Licença de 

Operação), o empreendedor deve tornar público, por meio de correspondência aos 

representantes do poder público local. 
 

 Responsável pela Implantação 
 

Caberá ao empreendedor desenvolver as ações de implantação do 

Subprograma de Comunicação Social e Articulação Institucional. 

 

 Resultados Esperados e atributos da medida 
 

Espera-se que através da implantação desse Subprograma, a população 

da AID e da AII se mantenha informada sobre as ações realizadas pelo grupo 

empreendedor da CGH Pitanga. 
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Tabela: 8-2:  Resultados Esperados e Atributos da Medida do Subprograma de Comunicação Social 
e Articulação Institucional 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva/Mitigadora/Otimizadora 
Fase de adoção: Implantação 
Permanência: Curta 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Expectativas positivas da população local 
Inquietações da população local 

Incômodos à população local 
 

8.3. Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho 

 Justificativa 

A educação ambiental é um importante instrumento de sensibilização 

para a formação de condutas e práticas de conservação e preservação ambiental. 

Assim, esse Subprograma assume eixo estratégico, podendo desempenhar um 

papel catalisador de ações comunitárias e corporativas voltadas ao desenvolvimento 

de práticas conservacionistas para a área de influência da CGH Pitanga. 

Considerando também a responsabilidade da empresa para a redução de riscos, é 

indispensável que o empreendimento venha a prever uma estrutura de saúde, 

segurança e medicina do trabalho. 

De tal modo, a realização desse Subprograma justifica-se por propiciar 

uma melhor disseminação do conhecimento nas áreas de meio ambiente e 

segurança, promovendo uma relação diferenciada entre o grupo empreendedor 

responsável, funcionários e comunidade. 

 Objetivo 
 

O presente Subprograma tem como objetivo implantar ações educativas 

envolvendo sensibilização ambiental, saúde e segurança. 

A sensibilização ambiental se constitui numa forma abrangente de 

educação, que se propõe atingir tanto funcionários quanto comunidade, através de 

um processo pedagógico participativo que procura influir no educando uma 
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consciência crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como crítica 

a capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais.  

Já a saúde e segurança têm como foco a mão-de-obra a ser contratada, 

contribuindo para a adequação de um ambiente de trabalho seguro e salubre. 

 Metodologia 
 

O Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho 

utiliza-se de dois direcionamentos, sendo o primeiro constituído de atividades com 

os trabalhadores da obra enquanto o outro se configura na inserção de um ciclo de 

formação em educação ambiental com a comunidade local, através de processos 

participativos. 

Para o ciclo de formação em educação ambiental com a comunidade, 

sugere-se que o trabalho atue de forma a contribuir com a formação de 

multiplicadores ambientais que a médio e longo prazo poderão colaborar com 

disseminação de práticas ambientais adequadas, contribuindo com a formação de 

novas gerações conscientes.  

No que se refere aos funcionários, as ações devem ser voltadas para os 

problemas relacionados à segurança, saúde e ambiente de trabalho da obra, bem 

como preservação ambiental. Dentre as ações propostas para esse subprograma 

relaciona-se: 
 

- Promover palestras de integração aos trabalhadores, com temáticas sobre 

enfermidades causadas por insetos vetores, doenças sexualmente 

transmissíveis, higienização, uso de equipamentos de proteção individual, 

bom relacionamento entre os funcionários e entre os mesmos com a 

comunidade; 

- Instruir os funcionários quanto à correta execução de suas atividades, bem 

como informar as ações ambientais de cunho obrigatório na obra como 

desperdícios de matéria-prima e recursos naturais, segregação de resíduos 

sólidos e proteção à fauna e à flora; 

- Disponibilizar infraestrutura adequada para a saúde e segurança dos 

trabalhadores (equipamentos gratuitos de proteção individual com o devido 
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treinamento, transportes em boas condições de segurança, alimentação 

balanceada); 

- Adotar medidas de acordo com o Serviço Especializado de Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, em consonância ao que 

estabelece a Portaria 3214/78 do Mtb- NR4; 

- Disponibilizar transporte para atendimento primário e manter materiais 

necessários a prestação de primeiros socorros, considerando as 

características das atividades desenvolvidas e o tipo de situações de 

emergências que poderão ocorrer; 

- Implantar instalações a serem utilizadas pelos trabalhadores, conforme 

preveem as NRs 18, 24 garantindo: potabilidade da água consumida; 

adequado esgotamento e tratamento de efluentes sanitários; condições de 

segurança alimentar; recolhimento e destinação adequada dos resíduos 

sólidos; 
 

Vale salientar, que as ações propostas referem-se a sugestões de 

trabalho, podendo variar conforme avaliação da equipe executora do Subprograma. 

Assim, deve-se inicialmente elaborar um plano de ação a ser detalhado pela própria 

equipe técnica envolvida, definindo com exatidão o público-alvo e as atividades mais 

eficientes a serem executadas. 

Em todo o caso, as ações de sensibilização ambiental devem voltar-se 

para a prática da cidadania, amparada no sentimento de corresponsabilidade frente 

aos problemas ambientais e na defesa da qualidade de vida, considerando-se, 

obrigatoriamente, tanto os colaboradores da obra quanto a comunidade do 

município. 

 Responsável pela Implantação  
 

Caberá ao empreendedor desenvolver as ações de implantação do 

Subprograma de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho. 

 Resultados Esperados e Atributos da Medida 
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O subprograma induz para um processo de sensibilização ambiental dos 

trabalhadores do empreendimento e da comunidade. Portanto, espera-se a 

realização de diversas atividades incentivando um sentimento de 

corresponsabilidade frente aos problemas ambientais atuais. Do mesmo modo, 

espera-se recomendar os colaboradores sobre procedimentos de saúde e 

segurança no trabalho. Visitas de campo, emissão de relatórios, práticas e ações 

integrativas entre população e colaboradores, são ações propostas, baseadas no 

direito a informação e considerando a educação numa perspectiva integradora. 
 
Tabela 8-3: Resultados Esperados e Atributos da medida do Subprograma de Educação Ambiental, 
Saúde e Segurança do Trabalho 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva/Mitigadora 
Fase de adoção: Implantação 
Permanência: Curta 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Favorecimento à proliferação de vetores 
Deslocamento da fauna 

Atropelamento de animais, caça e pesca 
Usos conflitantes dos recursos naturais 

Riscos de acidentes e interferências à saúde do trabalhador e população do entorno 
 

8.4. Programa de Controle Ambiental das Obras Físicas 
 

 Objetivo 
 

O objetivo desse programa é o de estabelecer as ações a serem 

empreendidas e os critérios ambientais mínimos a serem respeitados pelos 

colaboradores terceirizados que venham a ser contratados para os serviços de 

construção da obra. Nos objetivos estão envolvidos: 
 

- Identificação de possíveis fontes poluidoras difusas e pontuais; 

- Acompanhar as atividades de movimentação de terra, movimentação de 

máquinas e veículos, execução de obras civis e montagem eletromecânica; 

- Gerenciar os diversos riscos, promovendo a segurança ocupacional e 

assegurando a saúde dos colaboradores e do meio ambiente; 
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- Promover o adequado comissionamento das águas pluviais; 

- Gerenciar as eventuais emissões atmosféricas; 

- Gerenciar as condições das instalações de todo o canteiro e posterior 

descomissionamento; 

- Controle da remoção de vegetação existente na área de influência direta – 

supressão vegetal e resgate; 

- Controle das movimentações de terra; 

- Medidas de proteção das áreas de empréstimos. 
 

Tais ações se traduzem na implementação de uma relação de medidas e 

dispositivos adequados, associados a um conjunto de condicionantes a serem 

observados na fase de implantação do empreendimento, que possibilitam reduzir as 

situações especificas de risco de ocorrência de alterações ambientais que possam 

vir a comprometer a saúde dos colaboradores e ao meio ambiente. 

 Metodologia 
 

No período de implantação da CGH Pitanga, deverá ser realizado o 

acompanhamento e/ou monitoramento das obras civis a serem executadas no local, 

visando à execução de medidas mitigadoras de eventuais impactos ambientais. 

Assim, deverão ser executadas as seguintes ações: 
 

- Dispor em lugar separado das áreas de bota-fora, do material de raspagem 

correspondente à camada superior do solo, para posterior aproveitamento nas 

atividades de recuperação de áreas degradadas; 

- Executar, caso necessário, bacias de contenção, principalmente nas rampas 

de maiores declives, a fim de conter o fluxo superficial e facilitar a infiltração 

das águas pluviais; 

- Estabelecer vistoria e manutenção periódicas do sistema de drenagem 

pluvial; 

- O eventual descarte de material deverá atender alguns procedimentos para 

garantir a estabilidade dos corpos de bota-fora; 
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- Os cursos d’água e depressões relativas devem ser preservados, juntamente 

com a respectiva vegetação; 

- Vistoriar os locais passíveis de ocorrerem processos erosivos, principalmente 

durante a estação chuvosa. Constatado o surgimento de sulcos e/ou ravinas, 

imediatamente providências deverão ser tomadas no sentido de restaurar o 

equilíbrio e impedir o avanço de processos erosivos; 

- Realizar vistorias e análises periódicas no curso d’água, a fim de constatar a 

qualidade ambiental do mesmo, evitando-se o acúmulo de resíduos em suas 

margens e inspecionando o local quanto a assoreamentos e processos 

erosivos; 

- Eventuais bota-foras deverão ser localizados distantes de APPs e deverão ser 

imediatamente revegetados para evitar carreamento de solo para os corpos 

hídricos adjacentes; 

- Inspecionar a execução do sistema viário, principalmente após cada evento 

chuvoso, promovendo a recuperação, limpeza e desobstrução e observando 

eventuais falhas que mereçam reparos; 

- A supressão vegetal deverá ocorrer de forma restrita às áreas contempladas 

no arranjo da CGH, mediante autorização e recomendações do órgão 

ambiental. 
 

A partir desse enfoque, o corte de encostas deve ser supervisionado com 

maior atenção, pois a retirada do pé de taludes é causa frequente de 

escorregamentos, assim como a aplicação de cargas ou pesos excessivos nas 

encostas mais íngremes. 

É fundamental, a partir de parâmetros levantados, elaborar e executar 

projetos técnicos que levem em consideração fatores naturais como o solo, a 

topografia, a cobertura vegetal e chuva, visando encontrar soluções de engenharia 

que inibam a formação de processos erosivos. Portanto, as ações tecnológicas 

deverão ser diferenciadas conforme as condições morfopedológicas da área. Em 

relevos de maior vulnerabilidade, necessita-se de medidas eficientes para controle e 

contenção de processos erosivos. 
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Maiores recomendações com relação à gestão do solo durante as obras 

são abordadas no Item 8.3. Programa de Controle de Erosão e Instabilidade do 

Terreno. 

No que tange à gestão de resíduos sólidos e líquidos durante a obra, a 

mesma é apresentada de forma detalhada no Programa de Gestão de Resíduos da 

Obra (Item 8.4). 

A concentração de partículas em suspensão (poeira fugitiva) na atmosfera 

poderá ser atenuada com a umidificação das estradas de serviço e cobertura do 

material transportado. Para a proteção dos trabalhadores envolvidos diretamente 

nessas operações, sugere-se que os veículos (máquinas e caminhões) sejam 

dotados de cabines à prova de poeiras (ventilação interna), além do indispensável 

uso de EPI’s para os operários e funcionários, como máscaras respiradoras e 

demais equipamentos: protetores auriculares, óculos de proteção, botas adequadas 

e capacetes. 

Quanto à emissão de gases gerados na queima de combustíveis fósseis, 

advindos dos veículos automotores, os veículos e equipamentos deverão ser 

vistoriados e regulados de acordo com as especificações do fabricante, no sentido 

de minimizar ao máximo as emissões e lançamento de materiais, partículas e gases 

poluentes. 

Do mesmo modo, a circulação de equipamentos pesados e a locação de 

máquinas e motores estacionários deverão ser planejadas de forma a diminuir as 

vibrações e trepidações, já que estas também podem ocasionar processos erosivos. 

O dito planejamento deverá ser mais cuidadoso durante o período chuvoso, 

circunstância em que crescem os riscos de escorregamentos, mesmo considerando 

a redução das atividades prevista pelo cronograma de implantação das obras para 

esse período. 

A sinalização da obra deve ser posicionada em local adequado de forma 

a advertir motoristas, pedestres e trabalhadores locais da existência da obra, 

garantindo sua segurança. A sinalização de cada frente de obra deverá ser 

cuidadosamente planejada para cada etapa dos serviços, incluindo delimitação de 

áreas de restrição, indicação de eixos de circulação de veículos e equipamentos e 
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sinalização de tráfego, sinalização de identificação de instalações, sinalização de 

advertência de riscos (produto inflamável, etc.), e outros aspectos pertinentes. 

Deverão ser implantados alertas sobre a necessidade de proteção 

ambiental, como referentes ao manuseio de lubrificantes, produtos químicos e 

inflamáveis, locais de armazenamento de resíduos, e outros. Marcações ambientais 

também serão posicionadas ao longo de todo o limite da área de intervenção 

autorizada, e internamente a esse limite, nos limites das Áreas de Preservação 

Permanente. 

Todas as marcações serão sempre realizadas com estacas ou outros 

elementos (fitas zebradas, cercas de arame ou plásticas), em cor diferente da 

adotada para as demais marcações de obra. 

 

A colocação de placas educativas com orientações ambientais e/ou de 

segurança deve ser distribuída estrategicamente nas frentes de obra, contemplando-

se dizeres como, por exemplo: 
 

- “Não Ultrapasse – Área de Preservação Permanente”; 

- “Proibido depositar material além deste limite”; 

- “Não faça fogueira”; 

- “Proibido caça e pesca”; 

- “Proibido jogar lixo e entulho”; 

- “Respeite o limite de velocidade”; 

- “Utilize os sanitários”; e outras julgadas pertinentes. 
 

A execução do Programa será acompanhada de efetivo monitoramento 

das medidas preventivas e mitigadoras adotadas, sendo que os resultados deverão 

ser apresentados em forma de relatórios técnicos, para controle interno, e 

disponibilizados quando solicitados pelos órgãos ambientais.  

É responsabilidade da empresa contratada para execução da obra manter 

em perfeito estado de conservação e limpeza a área do canteiro de obra, frentes de 

serviço, edificações e o sistema viário. 

O desenvolvimento das atividades implica na disponibilidade de técnicos 

da área de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional com conhecimentos 
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específicos dos equipamentos de controle de poluição, contando ainda com a 

supervisão de um especialista. 

 Responsável pela Implantação 
 

Caberá ao empreendedor desenvolver as ações de relacionadas a este 

Programa de Controle Ambiental das Obras Físicas, aliando este ao Subprograma 

de Educação Ambiental, Saúde e Segurança do Trabalho. 

 Resultados esperados e atributos da medida 
 

Com esse programa e medidas, o empreendedor da CGH Pitanga estará 

investindo em ações preventivas e de controle na fase de implantação, visando 

atender a legislação ambiental e buscando manter a qualidade do meio ambiente 

onde o projeto visa ser inserido. 
 
 
Tabela 8-4: Resultados esperados e atributos da medida Programa de Controle Ambiental das Obras 
Físicas 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva/Mitigadora 
Fase de adoção: Implantação 
Permanência: Curta 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Alteração das características dos recursos hídricos 
Alteração da qualidade do solo 

Erosão e instabilidade do terreno 
Alteração da qualidade do ar 

Favorecimento à proliferação de vetores 
Incômodos à população do entorno 

Usos conflitantes dos recursos naturais 
Riscos de acidentes e interferências à saúde do trabalhador e população do entorno 
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8.5. Programa de Controle de Erosão e Instabilidade do Terreno 

 Objetivo 
 

O objeto desse programa é o de estabelecer as ações a serem 

empreendidas e os critérios ambientais mínimos a serem respeitados pelos 

colaboradores que venham a ser contratados para os serviços de construção da 

obra. Nos objetivos estão envolvidos: 

 

- Acompanhar as atividades de movimentação de terra, abertura de vias de 

acesso, movimentação de máquinas e veículos e execução de obras civis; 

- Controle da remoção de vegetação; 

- Controle das movimentações de terra; 

- Controle de deslizamento de áreas marginais; 

- Contenção de processos erosivos em taludes de cortes e de aterros; 

- Medidas de proteção das áreas de empréstimos e bota-fora. 

 Metodologia 
 

a) Vias de Acesso 
 

As vias de acesso ao local das obras e também os caminhos de serviços, 

deverão ser abertos, quando necessário, dentro das normas básicas, adequadas às 

necessidades locais. A supressão vegetal deverá ser a mínima possível, suficiente o 

bastante para as operações construtivas. O estabelecimento dos off-sets para o 

desmatamento constitui uma tentativa de conter eventuais acréscimos laterais. Deve 

ser preservada a vegetação rasteira evitando a exposição de solo decapeado. 

Em obediência ao Código Florestal Brasileiro, os restos vegetais não 

poderão ser incinerados, cabendo ao Empreendedor promover o aproveitamento do 

material lenhoso oriundo do desmatamento. Devem ser utilizados os caminhos 

existentes, evitando ao máximo a abertura de novos acessos, mesmo que essa 

opção implique maior deslocamento. A eventual necessidade de abertura de nova 

estrada de acesso deverá ocorrer de maneira a preservar sempre a vegetação de 
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menor porte, evitando o decapeamento do solo. Todas estas medidas objetivam 

minimizar o nível de interferências na AID, prevenindo contra a evolução de 

processos erosivos, que possam degradar o solo e o assoreamento dos cursos 

d'água. As medidas, embora integradas, serão tratadas de forma convencional, 

segundo as especificidades dos impactos.  
 

b) Proteção de taludes (cortes e aterros) 
 

As formas de contenção de processos erosivos em taludes de cortes e de 

aterros consistem em três medidas básicas (RODRIGUES & LOPES, 2001): 

 

Modificações na geometria: esse procedimento, conhecido como 

retaludamento, consiste na retirada de material através de serviços de 

terraplenagem, reduzindo a altura e o ângulo de inclinação da encosta ou talude de 

corte. A maior vantagem que a mudança de geometria tem sobre outros métodos é 

que seus efeitos são permanentes, pois a melhoria na estabilidade é atingida pelas 

mudanças permanentes no sistema de forças atuantes no maciço (GUIDICINI & 

NIEBLE, 1976). Mesmo para taludes de cortes com níveis de erosão diferencial e 

em locais com deposição de massas coluviais, o retaludamento tem sido efetuado 

com sucesso; 

 

Obras de drenagem: em taludes, seja de corte, de aterro ou de encostas 

naturais, a eficiência da proteção superficial depende de um sistema de drenagem 

apropriado, que proporcione escoamento rápido da água pluvial, impedindo sua 

infiltração e ao mesmo tempo a erosão superficial, melhorando as condições de 

estabilidade. Em certas circunstâncias, drenos horizontais profundos melhoram a 

estabilidade por provocarem sensível redução da pressão neutra; 

 

Obras de proteção superficial: consiste em proteger a superfície de 

taludes de cortes ou de aterro e encostas naturais por revestimento vegetal. O 

revestimento vegetal se caracteriza como o meio mais simples e eficiente de 

proteção de taludes, representado por gramíneas, fazendo com que ela absorva a 

maior parte do impacto das gotas de chuva e suas raízes fixam o solo superficial, 
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impedindo que sejam carreados pela água. Dentre os procedimentos existentes 

destacam-se o plantio de grama em placas, hidrossemeadura e mudas. GARIGLIO 

(1987) oferece importantes subsídios quanto às formas de revestimento vegetal 

(placas ou leivas, grama via estolões, por mudas, por sementes, árvores e arbustos) 

e adequação de espécies. 
 

c) Controle de deslizamento de áreas marginais 
 

Também no caso de escorregamentos e rastejo de solo, as principais 

medidas consistem em modificação da geometria de taludes, obras de drenagem e 

obras de proteção superficial. Um dos possíveis fatores responsáveis por 

escorregamentos de rocha e solo refere-se às sequências litoestratigráficas. Para 

atenuar os impactos decorrentes de deformação na estrutura geológica, é 

imprescindível a adoção de obras de engenharia, como: 

 

- Muros de arrimo ou muros de gravidade, construídos de concreto ciclópico, 

concreto armado, gabiões, solo-cimento ensacado, dentre outras formas; 

- Chumbadores e tirantes, usados para conter maciços ou fixar blocos 

rochosos. Os tirantes podem ser usados com placas de concreto, formando 

um conjunto conhecido por cortinas atirantadas. Também podem ser 

utilizadas estacas-raiz, terra armada e solo reforçado. Existindo a 

necessidade de recalque em aterros, o que seria confirmado através de 

sondagens e ensaios específicos (ensaios de umidade, de palheta, dentre 

outros), uma das soluções convencionalmente apresentadas refere-se à 

construção de drenos horizontais profundos (DHP), que melhoram a 

estabilidade por provocarem redução da pressão neutra, rebaixando o lençol 

freático. São caracterizados pela facilidade e rapidez em suas execuções, e 

por apresentarem uma resposta rápida. O dimensionamento de tais drenos é 

realizado em função das análises de estabilidade que envolve a 

caracterização do escoamento (BORGES, 1986, apud RODRIGUES & 

LOPES, 2001). 
 

d) Disposição de Bota-fora 
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Sempre que possível o descarte de material deverá ser acomodado no 

próprio local da obra. Na eventualidade de materiais indesejáveis, estéril e volumes 

excedentes, os bota-foras deverão atender as recomendações convencionais: 
 

- Disposição em locais seguros, distantes de cursos d'água, bem como de 

interceptação de linhas de drenagens naturais; 

- Deposição do material estéril após a remoção da vegetação e da camada 

orgânica do local escolhido. O solo orgânico deverá ser aplicado na própria 

recuperação do bota-fora, sucedido da revegetação; 

- Os corpos de bota-fora deverão ser erguidos preferencialmente na forma 

trapezoidal em bancadas, considerando as condições do material depositado 

para limitação da altura das bancadas e ângulo dos taludes. As bermas 

deverão ter uma inclinação mínima de 1% para o interior da pilha para 

direcionar as águas pluviais; 

- Implantação de um sistema de drenagem superficial com o intuito de proteger 

contra processos erosivos e possíveis escorregamentos; 

- Recomposição vegetal dos corpos de bota-fora, mediante lançamento do solo 

orgânico previamente estocado e plantio de cobertura e espécimes vegetais. 

Tais medidas visam a proteção desses corpos de solos diante da ação dos 

processos erosivos. 
 

e) Material de Empréstimo 
 

A eventual necessidade de material de empréstimo para a construção 

deverá ser proveniente do local de escavação. Em caso de necessidade de material 

suplementar, as áreas potenciais deverão ser exploradas a partir de licenciamento 

do órgão competente, além de outras providências relacionadas à adoção de 

medidas mitigadoras: o local de empréstimo de material deve ser escolhido em 

função do grau de degradação da área; portanto, deve-se optar por locais 

antropizados, como pastagens ou áreas agrícolas. Tais áreas também dependerão 

de um programa de recuperação apropriado. 
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f) Acompanhamento  
 

As medidas de controle de erosão e deslizamento adotadas deverão ser 

sistematicamente acompanhadas e monitoradas, principalmente após o período de 

ocorrências pluviométricas, com o intuito de verificar eventuais retomadas erosivas. 

Os pontos estratégicos referem-se aos cortes de talude e aterros ao longo do canal 

de adução e demais setores suscetíveis ao carreamento de solo para os fundos de 

vales. Essas medidas deverão destinar atenção especial nos trechos de maior 

vulnerabilidade. 

Ao final das obras, deverão ser observados os caminhos de serviços, 

quanto à concentração dos fluxos das águas superficiais, cabendo, se for o caso, a 

construção de terraços ou microbacias nos locais onde a declividade topográfica for 

mais acentuada, de modo a evitar a instalação de processos erosivos. Além disso, 

taludes, áreas marginais, bota-fora e áreas de empréstimo devem ser verificados 

quanto ao tratamento superficial, drenagem e geometria, averiguando a eficiência 

das medidas de estabilização adotadas. 
 

 Responsável pela Implantação 
 

A responsabilidade pela implantação do programa será do empreendedor, 

seja através da contratação de empresa de consultoria ou por meio do 

acompanhamento da empreiteira a ser contratada para execução das obras. 

 Resultados Esperados e Atributos da Medida 
 

Com esse programa, o empreendedor da CGH Pitanga estará investindo 

em ações preventivas e de controle na fase de implantação, visando atender a 

legislação ambiental e buscando manter a qualidade do meio ambiente onde o 

projeto estará inserido. 
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Tabela 8-5: Resultados Esperados e Atributos da Medida do Programa de Controle de Erosão e 
Instabilidade do Terreno 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva/Mitigadora 
Fase de adoção: Implantação  
Permanência: Curta 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Erosão e instabilidade do terreno 
Alteração das características dos recursos hídricos 

 
 
8.6. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Obra 
 

Segundo a NBR 10.004:2004 e a Resolução do CONAMA n° 313 de 29 

de outubro de 2002 os resíduos sólidos são classificados quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, assim, devem ser coletados, 

acondicionados, armazenados, transportados e dispostos adequadamente. 
 

“A classificação dos resíduos envolve a identificação do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características e 

da comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto a saúde e ao meio ambiente é conhecido, 

devendo ser a identificação dos constituintes criteriosa e estabelecida 

de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe 

deu origem” (NBR 10.004:2004). 
 

Conforme a norma anteriormente citada, os resíduos são classificados em 

três classes, que são a seguintes: 
 

- Resíduos Classe I – Perigosos;  

- Resíduos Classe II – Não perigosos: 

a. Classe II A – Não-inertes; 

b. Classe II B – Inertes. 
 

Resíduos Classe I – Perigosos: São todos os resíduos ou mistura de 

resíduos sólidos que, em função de suas características de inflamabilidade, 
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corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, possam apresentar risco à 

saúde pública, aumento da mortalidade, incidência de doença e efeitos diversos ao 

meio ambiente, quando o seu manejo ou disposição é inadequado. 

 

Resíduos Classe II – Não Perigosos: Os códigos para alguns resíduos 

desta classe encontram-se no anexo H da ABNT NBR 10.004. Estes resíduos 

segundo a revisão da Norma ABNT NBR 10.004, são divididos em duas classes, 

classe II A – Não-inertes; e classe II B – Inertes. 
 

a. Resíduos Classe II A – Não-Inertes: São aqueles resíduos que não se 

enquadram nas classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de 

resíduos classe II B – Inertes, nos termos da Norma ABNT NBR 10.004. Os 

resíduos classe II A – Não-inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

b. Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos, quando amostrados de 

uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007, e submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, conforme a ABNT NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 

conforme o anexo G da ABNT NBR 10.004. 

 Objetivos 
 

Podemos definir o gerenciamento de resíduos como “o controle 

sistemático da geração, coleta, segregação na fonte, estocagem, transporte, 

processamento, tratamento, recuperação e disposição de resíduos” (LORA, 2002), 

sendo assim, gerenciar resíduos é colocar em exercício conceitos que possam 

alcançar a preservação, proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente, 

assegurando uma utilização prudente e racional dos recursos naturais. Os objetivos 

específicos deste programa são: 
 

- Realizar um inventário preliminar de resíduos a serem gerados; 
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- Definir local de instalação, quantidades e tipos de coletores para coleta 

seletiva; 

- Realizar treinamentos, palestras e sinalizar o canteiro de obras para os 

colaboradores promoverem a coleta seletiva; 

- Segregar, acondicionar, armazenar, transportar e destinar corretamente os 

resíduos; 

- Implantação de locais para estocagem temporária de resíduos; 

- Desenvolver ações direcionadas a não geração ou minimização da geração 

de resíduos; 

- Atender as legislações ambientais; 

- Registrar a gestão interna dos resíduos. 

 Metodologia 
 

Inicialmente deverá ser realizado um inventário preliminar dos resíduos a 

serem gerados no local das obras, relacionando o tipo de resíduo e setores/áreas 

geradoras, o qual possibilitará vislumbrar os locais de instalação, quantidade e tipos 

de coletores para implantar a coleta seletiva. Após instalação dos coletores, deverá 

ser desenvolvida a sinalização nas áreas e programado treinamentos e palestras 

aos colaboradores envolvidos, e prestadores de serviço, destacando a importância e 

os procedimentos para o gerenciamento dos resíduos. 

A coleta seletiva deve ser realizada de maneira adequada, facilitando os 

processos de acondicionamento, armazenamento, tratamento e disposição final. Os 

coletores são recipientes devidamente projetados para o armazenamento de cada 

tipo de material e identificados com as cores padronizadas pela legislação ambiental 

pertinente em vigor. 

De acordo com a Resolução do CONAMA n° 275 de 25 de abril 2001 a 

reciclagem deve ser incentivada, facilitada e expandida no país, para reduzir o 

consumo de matérias-primas, recursos naturais renováveis, energia e água. Nesta 

resolução foram estabelecidos códigos de cores para os diferentes tipos de 

resíduos, a serem adotados na identificação de coletores e transportadores 

facilitando o sistema de identificação e visualização, contribuindo para uma 

segregação adequada dos resíduos, os códigos de cores são: 
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- Azul: Papel / Papelão 

- Vermelho: Plástico 

- Verde: Vidro 

- Amarelo: Metal 

- Preto: Madeira 

- Laranja: Resíduos perigosos 

- Branco: Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

- Roxo: Resíduos Radioativos 

- Marrom: Resíduos Orgânicos 

- Cinza: Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação. 
 

Os coletores variam sua forma e tamanho de acordo com cada tipo de 

resíduo a ser acondicionado. Devem ser distribuídos pelas áreas da obra variando a 

quantidade desses coletores e o código de cores de acordo com a necessidade. 

O armazenamento dos resíduos sólidos é realizado após a segregação, 

coleta e acondicionamento. A área de armazenagem temporária de resíduos deverá 

ser concebida seguindo as normas aplicáveis de segurança e proteção ambiental e 

demais legislações em vigor.  

Os colaboradores responsáveis pelo armazenamento temporário dos 

resíduos deverão ser devidamente treinados para a realização do monitoramento 

diário da área, controle da sinalização e para alguma eventualidade, o isolamento do 

local. A sinalização é fundamental para que os colaboradores não treinados sejam 

alertados sobre algum risco que esses resíduos possam causar à saúde e ao meio 

ambiente. 

Os resíduos sólidos deverão ser destinados de acordo com suas 

características específicas, composição ou propriedades, de maneira a torná-los 

menos impactantes ao meio ambiente. 

As destinações finais mais utilizadas são: a incineração (tratamento 

químico), por constituir-se num processo de destruição, é o único recomendado para 

a maioria dos resíduos sólidos; o encapsulamento (tratamento físico) que consiste 
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em estabilizar os resíduos perigosos e transformá-los em materiais menos 

poluentes, muito útil para a disposição de resíduos em aterro; coprocessamento é a 

destruição térmica de resíduos em fornos de cimento, utilizando o resíduo como 

potencial energético ou substituto de matéria-prima na indústria cimenteira, sem 

alteração no produto final; recuperação e reciclagem onde o resíduo posteriormente 

pode ser vendido ou reutilizado e disposição final em Aterros Sanitários que evitam 

qualquer contaminação no solo ou em lençol freático. 

As ações direcionadas a não geração ou minimização da geração de 

resíduos devem ser compreendidas durante toda a obra. 

Os resíduos sólidos de origem doméstica, gerados durante a fase de 

construção deverão ser encaminhados a uma área de armazenamento intermediário 

no canteiro de obras, coberta, pavimentada e suspensa do solo, devendo ser 

periodicamente recolhidos pelo Serviço de Limpeza Urbana do município, para 

disposição no Aterro Municipal de Pitanga. 

Deverá ser reservada uma área para depósito de entulho, devidamente 

separado e limpo, para posterior destinação à reciclagem (quando possível), 

segundo a Resolução CONAMA 307/2002 (alterada pelas Resoluções CONAMA 

348/2004 e 431/2011), que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos da 

construção civil, a qual define os seguintes critérios de separação: 

 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 

tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), 

argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meio-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

326 

 

 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem 

ou recuperação; 

 

IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 

prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e 

materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

 

Serão adotadas medidas no sentido de minimizar a geração de entulhos, 

utilizando métodos de construção apropriados e oferecendo treinamento para as 

equipes envolvidas, além de realizar monitoramento técnico periódico dos trabalhos 

e acompanhar de forma contínua os desperdícios, identificando a origem e adotando 

procedimentos para disposição final adequada. 

Os resíduos sólidos somente serão recolhidos e destinados por empresa 

devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente. A construtora será 

responsável por manter armazenado em seus arquivos, documentos que 

comprovem a saída e a destinação final adequada dos mesmos. 

As máquinas e veículos deverão ter manutenção adequada e periódica e 

em local adequado, prevenindo assim a contaminação do solo e carreamento para 

as águas superficiais. Eventuais efluentes produzidos em áreas de lavagem e 

manutenção de peças, equipamentos e veículos, se assim for o caso, deverão ser 

conduzidos para um sistema de tratamento adequado, composto por caixa 

separadora de óleos e graxas e caixa de areia. Nas operações que envolvam 

máquinas, deverá se evitar o derramamento de óleos e graxas. As sobras de 

combustíveis, óleos lubrificantes usados e graxas devem ser destinadas a empresas 

especializadas, para que seja dada a destinação correta aos mesmos. Deverão 

ainda ser tomadas medidas de proteção aos solos, quanto à contaminação por 

substâncias tóxicas, tais como tintas, solventes, vernizes e outros materiais. As 

equipes envolvidas diretamente no uso ou manuseio de produtos químicos deverão 



 

 
RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
CGH-PITANGA 
PITANGA - PR 

327 

 

ser orientadas quanto ao manejo e descarte dos resíduos e o projeto deverá 

contemplar áreas para armazenamento de produtos químicos, bem como estruturas 

de contenção para possíveis vazamentos. 

É proibida a queima de óleo lubrificante conforme determina a Resolução 

CONAMA 09/1993, que estabelece em seu artigo 7 que “todo óleo lubrificante 

deverá ser destinado à reciclagem”. 

Ao final das obras toda a área deverá estar limpa e isenta de restos e 

sobras de construção, tais como: madeiras, concreto, ferragens, restos de 

equipamentos e outros, os quais devem ser removidos para um local adequado ou 

então, conduzidos para um local de bota fora. Deverá haver sistema de drenagem 

pluvial, a fim de evitar que haja erosão e carreamento de material sólido para o 

corpo hídrico. Após o fechamento do bota fora, o mesmo será coberto por camada 

de terra e revegetado. 

 Responsável pela Implantação 
 

A responsabilidade pela implantação do programa será do empreendedor, 

seja através da contratação de empresa de consultoria ou por meio do 

acompanhamento da empreiteira a ser contratada para execução das obras. 

 Resultados Esperados e Atributos da Medida 
 

Este programa possui relevante importância, pois em decorrência das 

obras de implantação da CGH Pitanga, haverá contínua geração de resíduos, os 

quais devem ser gerenciados adequadamente evitando poluição ambiental e 

passivos na área de influência. 
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Tabela 8-6: Resultados Esperados e Atributos da Medida da Programa de Gestão de Resíduos 
Sólidos da Obra 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva/Mitigadora 
Fase de adoção: Implantação 
Permanência: Curta 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Alteração das características dos recursos hídricos 
Alteração da qualidade do solo 

Usos conflitantes dos recursos naturais 
Favorecimento à proliferação de vetores 

 
 
8.7. Programa de Resgate de Material Botânico e Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD)  
 

 Objetivo 

O programa de recuperação de áreas degradadas visa à recuperação das 

áreas deterioradas pela execução das obras e a reintegração da APP em trechos 

predeterminados, buscando restaurar suas características funcionais para que 

gradualmente retorne a um estado biológico apropriado, com ciclos de nutrientes 

fechados, componentes da biota razoavelmente em equilíbrio e sistema hídrico 

estabilizado. 

 Metodologia 
 

O programa deve iniciar antes da subtração da vegetação para resgate de 

material botânico (herbáceas e plântulas) na fase de pré-implantação, e continuar 

após o término das atividades de construção do empreendimento para recuperação 

das áreas degradadas, devendo se estender até o início de operação da CGH 

Pitanga. 

Os passos consistem em readequação geométrica ou readaptação 

morfológica de taludes (retaludamento de cortes, aterros, reconformação de áreas 

de empréstimo, reafeiçoamento de bota-fora), obras de drenagem (sistema de 

drenagem superficial, construção de drenos horizontais profundos) e obras de 
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proteção superficial (revestimento vegetal). As principais atividades consistem em 

verificação, avaliação e adoção de medidas relacionadas às seguintes ações: 
 

8.7.2.1. Fase de Pré-Implantação: 
 

- Coleta de herbáceas e plântulas; 

- Realocação do material botânico coletado durante o resgate para 

áreas próximas ao local onde o material foi resgatado; 

 
8.7.2.2. Fase de Implantação: 
 

- Caixas de empréstimo: verificação da recuperação e harmonização 

com o meio ambiente das áreas onde estão sendo ou foram retirados 

materiais; 

- Bota-fora: verificação da recuperação de áreas onde estão sendo ou 

foram depositados materiais; 

- Tratamento de taludes de aterros: verificação da estabilidade dos 

taludes dos aterros, dos dispositivos de drenagem e da revegetação, 

no que tange a deslizamentos, erosões e recuperação paisagística 

local; 

- Rede hidrográfica: verificação da natureza da qualidade das águas e 

da eficiência das obras de arte comuns e especiais na manutenção de 

uma velocidade de escoamento que não prejudique o equilíbrio 

vigente; 

- Exploração de jazidas (material de empréstimo): verificação do 

progresso da exploração das jazidas no que tange à harmonização 

paisagística e o enquadramento ao meio ambiente local. 

 

8.7.2.3. Fase de Operação: 
 

- Caixas de empréstimo e bota-fora: verificação da implantação e 

harmonização das áreas de empréstimo e “bota-fora”; 
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- Tratamento de taludes e aterros: acompanhamento do comportamento 

dos taludes e aterros, vegetação, dispositivos de drenagem, etc.; 

- Rede hidrográfica: acompanhamento das condições de escoamento 

das águas e da sua qualidade no que tange à contaminação e 

poluições; 

- Áreas de exploração de jazidas (material de empréstimo): verificação 

do comportamento das áreas exploradas e de seu progressivo 

reequilíbrio. 

 

8.7.2.4. Revegetação 
 
Estão previstas as seguintes ações: 

 

- Compra e/ou produção de mudas de espécies nativas, conforme 

diagnóstico florístico e fitossociológico ora realizado (RAS); 

- Delimitação das áreas a serem revegetadas e o método de plantio 

(área total ou enriquecimento vegetal); 

- Plantio e manutenção da área por no mínimo 2 anos. Caso haja o 

trânsito constante de animais doméstico, é necessária a construção de 

cercas para o isolamento. 

- Resgate de material botânico. 
 

As diretrizes acima descritas deverão ser executadas concomitantemente 

ao andamento da implantação da CGH Pitanga. Contudo, os serviços de 

revegetação deverão ser realizados em período adequado à sobrevivência e ao 

desenvolvimento das plantas. 

Em situações que prejudiquem a saúde humana, o bem-estar de 

comunidades, a segurança da CGH ou a integridade de recursos hídricos, florísticos 

ou faunísticos, a revegetação deverá ser efetuada imediatamente, 

independentemente da época do ano. 
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 Responsável pela Implantação 
 

A responsabilidade pela realização do programa será do empreendedor 

através da contratação de empresa de consultoria e acompanhamento da 

empreiteira a ser contratada para execução das obras. Parcerias poderão ser 

firmadas com instituições de ensino e pesquisa. 
 

 Resultados Esperados e Atributos da Medida 
 

Com esse programa, o empreendedor da CGH Pitanga estará investindo 

em ações preventivas e de controle na fase de implantação, visando atender a 

legislação ambiental e buscando manter a qualidade do meio ambiente onde o 

projeto visa ser inserido. 
 
Tabela 8-7: Resultados Esperados e Atributos da Medida do Programa de Resgate de Material 
Botânico e Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Mitigadora/Otimizadora 
Fase de adoção: Implantação/Operação 
Permanência: Média 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Erosão e instabilidade do terreno 
Alteração de habitats naturais 

Alteração da paisagem com relação ao uso e ocupação do solo 
Operação 

Aprimoramento da qualidade suporte do ambiente 
 
 
8.8. Programa de Controle do Trecho de Vazão Reduzida 
 

 Objetivo 
 

Este Programa de Controle do Trecho de Vazão Reduzida terá como 

ferramenta o monitoramento das vazões do Rio Pitanga, objetivando: 

 

- Manutenção atualizada da curva de descarga para o empreendimento; 
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- Conhecimento das vazões vertidas e turbinadas; 

- Auxiliar na geração de série de vazões médias diárias; 

- Subsidiar outros programas de monitoramento como o Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Águas. 

 Metodologia 
 

Ao conjunto constituído por dispositivos que permitam a obtenção do nível 

d’água (régua linimétrica), seção de medição de vazão e referências de nivelamento, 

dá-se o nome de estação fluviométrica. A operação de uma estação fluviométrica 

permite, entre outras atividades, a manutenção atualizada da curva de descarga do 

local onde está implantada. 

A estação fluviométrica sugerida, simplificada, deverá estar integrada ao 

SIH (Sistema de Monitoramento Hidrológico), permitindo inclusive a constituição de 

um banco de dados para a região, uma vez que poucos são os dados fluviométricos 

disponíveis na região. Para que o monitoramento seja efetivo, a estação deverá 

posicionar-se no pé da tomada d´água. 

 Responsável pela Implantação 
 

Caberá ao empreendedor implantar a estação fluviométrica e desenvolver 

as ações relacionadas a este Programa de Controle do Trecho de Vazão Reduzida. 

 Resultados Esperados e Atributos da Medida 
 

Com esse programa e medidas, o empreendedor da CGH Pitanga estará 

investindo em ações preventivas e de controle, visando atender a legislação 

ambiental e buscando manter a qualidade do meio ambiente onde o projeto estará 

inserido. Também elimina a possibilidade de conflitos pelo uso da água no trecho de 

vazão reduzida. 
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Tabela 8-8: Resultados Esperados e Atributos da Medida do Programa de Controle do Trecho de 
Vazão Reduzida 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva 
Fase de adoção: Operação 
Permanência: Longa 

Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 

Efetividade: Grande 
Impactos ambientais associados: 

Operação 
Alteração das características dos recursos hídricos 

Alteração de habitats naturais 
Usos conflitantes dos recursos naturais 

 
 
8.9. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
 

 Objetivo 
 

Este programa tem como objetivo acompanhar a evolução da qualidade 

das águas no trecho do rio Pitanga onde a CGH Pitanga será implantada. Desta 

forma, este programa visará: 
 

- Verificar se a qualidade das águas do manancial monitorado se enquadra nos 

critérios exigidos pela Resolução CONAMA nº. 357/2005, para rios classe II; 

- Acompanhar a variação temporal da qualidade das águas superficiais na área 

de influência do empreendimento, correlacionando alterações na qualidade 

aos fatores ambientais (sazonalidade hidrológica, por exemplo) e às 

atividades de implantação e operação da CGH Pitanga; 

- Fornecer subsídios, a partir do monitoramento, ao desenvolvimento de 

medidas de controle que visem manter os corpos hídricos em condições 

adequadas à manutenção das comunidades aquáticas. 

 Metodologia 
 
8.9.2.1. Pontos de Amostragem 
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Para o monitoramento das águas superficiais (amostragem dos 

parâmetros físico-químicos), sugere-se o estabelecimento de no mínimo dois pontos 

de amostragem, representativos para determinação de possíveis alterações da 

qualidade das águas superficiais na área de influência do empreendimento no rio 

Pitanga, um ponto deverá ser à montante da tomada d’ água e outro à jusante da 

casa de força e canal de fuga. 

 
8.9.2.2. Frequência de amostragem 
 

Considerando a região onde o empreendimento será previsto, a qual 

apresenta forte sazonalidade dos índices pluviométricos (IBGE, 1989), a frequência 

de amostragem definida para este programa obedecerá ao ciclo hidrológico bem 

como às fases características do empreendimento, sendo: 
 
Tabela 8-9: Frequência de amostragem do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 

Fase/amostragem Frequência 

Implantação Parâmetros físico-químicos trimestral 

Operação Parâmetros físico-químicos semestral 

 

A frequência de coleta deste programa poderá ser alterada de acordo 

com os resultados obtidos pela equipe executora em consonância com a 

implantação das medidas mitigadoras de possíveis impactos. 
 

8.9.2.3. Metodologia de Coleta e Parâmetros a Serem Analisados 
 

As amostras de água serão coletadas na camada sub-superfícial (até 20 

cm de profundidade). Os parâmetros serão mensurados no momento da 

amostragem, através da Sonda Multiparâmetros ou analisados em laboratório. Neste 

caso, as amostras serão coletadas, preservadas e analisadas de acordo com as 

recomendações contidas no Standard Methods 22ª edição (APHA, 2000). 

Os limites de detecção das metodologias analíticas deverão observar aos 

VMP’s recomendados pela legislação pertinente (Resolução CONAMA Nº 357, de 17 

de março de 2005, corpos hídricos Classe II, que estabelece padrões para águas 
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com finalidade de abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

proteção das comunidades aquáticas e destinadas à agricultura). 

 

Para a realização do monitoramento, deverão ser contemplados, pelo 

menos, os seguintes parâmetros físico-químicos e bacteriológicos: 
 

- Temperatura da água; 

- Cor; 

- Turbidez; 

- Transparência; 

- Sólidos em suspensão; 

- Sólidos dissolvidos totais; 

- Oxigênio dissolvido (OD); 

- Demanda bioquímica de oxigênio (DBO); 

- pH; 

- Condutividade elétrica; 

- Fósforo total; 

- Nitrito; 

- Nitrato; 

- N-amoniacal; 

- Dureza; 

- Alcalinidade; 

- Ferro total; 

- Cloretos; 

- Coliformes termotolerantes e totais. 

 Responsável Pela Implantação 
 

Caberá ao empreendedor contratar empresa especializada e credenciada 

para e desenvolver as ações relacionadas a este Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas. 
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 Resultados Esperados e Atributos da Medida 
 

Deverão ser apresentados relatórios técnicos de resultados analíticos e 

sua interpretação (discussão) respaldadas por literatura científica atualizada. Os 

resultados permitirão acompanhar a variação temporal da qualidade das águas 

superficiais na área de influência do empreendimento, correlacionando alterações na 

qualidade aos fatores ambientais (sazonalidade hidrológica, por exemplo) e às 

atividades de implantação e operação da CGH Pitanga. 

 

Dessa forma, o monitoramento fornecerá subsídios ao desenvolvimento 

de medidas de controle que visem manter os corpos hídricos em condições 

adequadas à manutenção das comunidades aquáticas. 

A apresentação dos resultados deverá ser feita através de laudos e 

relatórios técnicos, para controle interno e para serem disponibilizados quando 

solicitados (órgãos ambientais, etc.). 

 
Tabela 8-10: Resultados Esperados e atributos da medida do Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas 

Atributo da medida Qualificação 
Natureza: Preventiva/mitigadora 
Fase de adoção: Implantação e Operação 
Permanência: Longa 
Responsabilidade de Implementação: Empreendedor 
Efetividade: Grande 

Impactos ambientais associados: 
Implantação 

Alteração das características dos recursos hídricos 
Operação 

Alteração de hábitats naturais 
Alteração das características dos recursos hídricos 

Usos conflitantes dos recursos naturais 
 
 
9. CONCLUSÕES 

 

Diante do diagnóstico ambiental realizado nas áreas de influência e do 

arranjo previsto para a CGH Pitanga, foram identificados alguns impactos ambientais 

adversos, porém em sua maioria de reduzida significância em função das 

características atuais do local previsto para implantação da CGH e áreas do entorno 

e em função das intervenções previstas no projeto. 
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Na elaboração deste estudo foram observadas as recomendações 

necessárias para licenciamento ambiental do projeto em questão junto Instituto 

Ambiental do Paraná- IAP. O que se pleiteia com este Estudo Ambiental é embasar 

o processo de concessão do Licenciamento Ambiental da CGH Pitanga pelo IAP, e 

orientar o empreendedor quanto à adequação do empreendimento às exigências 

técnicas e legais aplicáveis ao empreendimento em questão. 

Será de responsabilidade do empreendedor, implantar e manter todas as 

medidas de controle e proteção ambiental sugeridas neste documento técnico. Deve 

haver empenho por parte do mesmo em harmonizar as atividades com o ambiente 

local. 

Face à fundamentação supracitada, o prognóstico ambiental aponta que a 

CGH Pitanga é sócio ambientalmente viável desde que implementadas e 

desenvolvidas as recomendações contidas neste documento e no respectivo 

Relatório dos Programas Ambientais (RDPA), além de cumpridas as normas 

técnicas e legislações pertinentes, bem como outras exigências técnicas do IAP e 

demais órgãos competentes. 
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11. ANEXOS 
 

Ø ART’s e assinaturas; 

Ø Planta_035-DE-B11-001_R00 – Regularização Tomada D’água; 

Ø Planta_035-DE-C11-001_R00 – Casa de Força; 

Ø Planta_035-DE-C11-002_R00 – Casa de Força; 

Ø Planta_035-DE-C11-003_R00 – Casa de Força (seções); 

Ø Planta_035-DE-C11-004_R00 – Casa de Força (seções e vistas); 

Ø Planta_035-DE-C11-005_R00 – Casa de Força (seções); 

Ø Planta_035-DE-C11-006_R00 – Casa de Força (seções e vistas); 

Ø Planta_035-DE-G11-001_R00 – Circuito de Geração (planta); 

Ø Planta_035-DE-G11-002_R00 – Circuito de Geração (seções); 

Ø Planta_035-DE-G11-003_R00 – Circuito de Geração (detalhes e seções); 

Ø Planta_035-DE-G11-004_R00 – Circuito de Geração (sequência construtiva); 

Ø Planta_035-DE-H11-001_R00 – Chaminé de Equilíbrio; 

Ø Planta 035-DE-U11-001_R00 – Uso e Ocupação do Solo; 

Ø Planta 035-DE-V11-001_R00 – Vazão Ecológica; 

Ø Planta 035-DE-T11-001_R00 – Tomada D’água (planta); 

Ø Planta 035-DE-T11-002_R00 – Tomada D’água (detalhes e seções); 

Ø Laudos de Análise de Água; 

Ø Planilha de campo flora; 

Ø Prancha fotográfica de algumas espécies observadas no fragmento florestal 

estudado; 

Ø Mapa Fitogeográfico Paraná; 

Ø Ofício IPHAN. 
 
 
 


