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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento consiste no Plano de Acompanhamento, 

Monitoramento e Controle Ambiental (PCA) da Central Geradora 

Hidrelétrica (CGH) Perdoncini, objetivando a regularização do 

licenciamento ambiental do empreendimento conforme artigos 6º e 7º da 

Resolução conjunta SEMA/IAP 04/2012. 

 

Nesse sentido, este relatório é parte do rito de regularização do 

licenciamento ambiental, respeitando as disposições do referido 

instrumento legal, enquanto documento necessário e fundamentado pelos 

itens 7 e 8 do Termo de Referência para Licenciamento Ambiental 

estabelecido pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) especificamente 

para empreendimentos CGH e PCH, com potência instalada de até 10 MW. 

 

Portanto, a estrutura deste documento se inicia com a apresentação do 

empreendedor e da empresa consultora responsável pelo estudo 

ambiental, contextualização geral do empreendimento e descrição geral 

do projeto, diagnóstico e prognóstico ambientais das áreas de influência, 

proposição de programas ambientais, e conclusões gerais e diretrizes da 

continuidade no processo de regularização para operacionalização da CGH. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPRESA CONSULTORA 

2.1. Identificação do empreendedor 

 Empreendedor 

Razão Social: David Perdoncini e Cia Ltda. 

CNPJ:  82.598.590/0001-60 

Atividade principal: Loteamento de imóveis próprios 

Endereço: 
Estrada Pedreira, s/n, km 03, CEP 87.303-210, Zona 

rural. Campo Mourão - PR 

Telefone: (44) 99912-9092 / (41) 99784-2823 

Representante legal: Cássio David Perdoncini 

Responsável técnico: Thiago Luiz Paulino 

Formação: Engenheiro eletricista 

Registro no CREA-PR: 119.512/D 

Telefone: (41) 4101-6916 

E-mail: thiago@inovenergy.com.br 
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2.2. Identificação da empresa responsável pelo estudo ambiental 

 

Empresa responsável 

Razão social: Assessoria Técnica Ambiental Ltda. 

Nome fantasia: Cia Ambiental 

CNPJ: 05.688.216/0001-05 

Inscrição estadual: Isenta 

Inscrição municipal: 07.01.458.871-0 

Registro no CREA-PR: 41043 

Número do CTF IBAMA: 2997256 

Endereço: 
Rua Marechal José Bernardino Bormann, n° 821, 

Curitiba/PR CEP: 80.730-350. 

Telefone/fax: (041) 3336-0888 

E-mail: ciaambiental@ciaambiental.com.br 

Representante legal, 

responsável técnico: 
Pedro Luiz Fuentes Dias 

CPF: 514.620.289-34 

Registro no CREA-PR: 18.299/D 

Número do CTF IBAMA: 100593 

E-mail: pedro.dias@ciaambiental.com.br 

Dados para contato: (0**41) 3336-0888 
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2.3. Identificação da equipe multidisciplinar 

Coordenação geral 

Pedro Luiz Fuentes Dias 

Engenheiro florestal, especialista em 

análise ambiental, mestre em agronomia: 

ciência do solo 

CREA-PR: 18.299/D  

ART n°: 20192860589 

CTF IBAMA: 100593 

 

 

 
Supervisão e gestão 

Orestes Jarentchuk Junior 

Geógrafo, mestre e doutorando em 

geografia (paisagem e análise ambiental)  

CREA PR: 110.236/D 

ART nº: 20192864614 

CTF IBAMA: 5083633 

 

 

 

Legislação ambiental 

Hélio Roberto Linhares de Oliveira 

Advogado 

OAB PR: 43076  

CTF IBAMA: 3638673          

 

Meio físico 

Clima e águas superficiais 

Clarissa Oliveira Dias 

Engenheira ambiental, mestre em 

engenharia e construção civil 

CREA PR: 106.422/D 

ART nº: 20192864843 

CTF IBAMA: 4892607          
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Geologia, geomorfologia, pedologia, recursos hídricos subterrâneos 

Fábio Manassés 

Geólogo, mestre em hidrogeologia 

CREA-PR: 79.674/D  

ART nº: 20192864827 

CTF IBAMA: 5011173  

 

Meio biótico 

Flora 

Patrícia Maria Stasiak 

Engenheira florestal, especialista em 

gestão ambiental e sustentabilidade 

CREA-PR: 124.436/D 

ART n°: 20192869390 

CTF IBAMA: 5337139 
           

Fauna 

Fernando do Prado Florêncio 

Biólogo, especialista em análise 

ambiental, mestre em ecologia e 

conservação da biodiversidade 

CRBio-PR: 64.219/07-D 

ART n°: 07-1274/19 

CTF IBAMA: 4301535 

        

 

Meio antrópico  

Orestes Jarentchuk Junior 

Geógrafo, mestre e doutorando em 

geografia (paisagem e análise 

ambiental)  

CREA PR: 110.236/D 

ART nº: 20192864614 

CTF IBAMA: 5083633         
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Mapeamento temático ambiental 

Orestes Jarentchuk Junior 

Geógrafo, mestre e doutorando em 

geografia (paisagem e análise ambiental)  

CREA PR: 110.236/D 

ART nº: 20192864614 

CTF IBAMA: 5083633    

 

Equipe de apoio 

Bárbara Iatzaki, graduanda em geologia 

(apoio nos estudos do meio físico - geologia) 

 

Fernando Alberto Prochmann, engenheiro bioquímico e de segurança do trabalho  

(apoio nas revisões e consolidação do estudo) 

 

Flávio Eduardo Amaral Herzer, engenheiro ambiental 

(apoio nos estudos do meio físico – clima e águas superficiais) 

 

Giovana Luz, graduanda em biologia 

(apoio nos estudos do meio biótico - fauna) 

 

Lucas Mansur Schimaleski, geógrafo 

(apoio nos estudos do meio antrópico) 

 

Peterson Good, geógrafo 

(apoio no mapeamento temático) 

 

Thiago Augusto Meyer, engenheiro florestal 

(apoio nos estudos do meio biótico - flora) 

 

Thiago Moriggi, engenheiro ambiental  

(apoio nos estudos do meio físico – clima e águas superficiais) 

 

Tiago Machado de Souza, biólogo 

(apoio nos estudos do meio biótico - fauna) 
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3. INTRODUÇÃO 

A CGH Perdoncini, localizada em Campo Mourão, no Estado do Paraná, 

teve como objetivo gerar energia elétrica para consumo em serraria 

pertencente ao empreendedor e transmissão para a concessionária local. 

 

Trata-se da repotencialização de uma CGH que supria energia para 

madeireira que operou até meados dos anos 80 e tinha finalidade de 

atender parte do consumo da energia destinada aos equipamentos de 

corte. Com o fim da operação da madeireira no local, as atividades da 

geração foram suspensas e, visando a regularização e retomada da 

operação da CGH, em 2017 foi realizado pela InovEnergy um Estudo de 

Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) no empreendimento. O referido 

estudo identificou as estruturas de barramento vertedouro e reservatório 

em boas condições de conservação, bem como dois condutos e um canal 

de adução utilizado para o direcionamento da água até a turbina de 

geração de energia. Foram localizados vestígios das estruturas da antiga 

serraria, porém quanto à casa de força, o EVTE identificou a provável 

antiga localização, mas sem vestígios de estruturas.  

 

 

Figura 1 – Vestígios de estruturas da antiga serraria. 
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Em março de 2019, com o objetivo de determinar as características da 

CGH, sobretudo quanto às condições operacionais e viabilidade técnica, foi 

realizado reconhecimento do empreendimento com levantamento de 

dados do potencial energético e a proposição de um arranjo para retomar 

a operação do empreendimento. Para tanto, a elaboração do presente 

estudo visa a regularização do licenciamento ambiental do 

empreendimento e a solicitação de licença de operação. 

 

Na seção seguinte, são apresentadas informações gerais acerca das 

características do projeto.  
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4. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

4.1. Dados da área e localização 

A Central Geradora Hidrelétrica (CGH) Perdoncini consiste em uma usina 

hidrelétrica com potência instalada total de 75 kW, a qual visa o 

aproveitamento de um pequeno desnível do Rio do Campo, corpo hídrico 

pertencente à sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná. 

Considerando as estruturas atuais da CGH, as mesmas se localizam em 

ambas as margens do rio.  

 

Com base na extensão do reservatório (0,025 ha) e demais estruturas, o 

aproveitamento hidrelétrico se insere no município de Campo Mourão, 

localizado junto à serralheria do empreendedor na margem direta do rio. 

 

O acesso ao empreendimento se dá pela margem esquerda a partir da 

Rua Airton Albuquerque com a Rua Silvio Legnani, sendo este trajeto todo 

pavimentado. Próximo a junção das ruas existem uma entrada que 

permite o acesso a área onde está localizado o aproveitamento, na 

propriedade se percorre cerca de 400 metros em estradas não asfaltadas.  

 

A localização da CGH Perdoncini é apresentada na figura a seguir, sendo 

que as coordenadas aproximadas do local do barramento são latitude de 

24°2'9.74"S e longitude de 52°21'23.52"O.  
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Figura 1 - Localização do empreendimento. 
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4.2. Descrição sucinta do aproveitamento hidrelétrico 

A CGH Perdoncini, com potência instalada de 75 kW, apresenta estruturas 

para o aproveitamento hidrelétrico do Rio do Campo considerando uma 

queda bruta de aproximadamente 4,0 m. Considerando as estruturas 

existentes, o arranjo geral do empreendimento compreende barragem, 

vertedouro, reservatório e sistemas de adução.  

 

O barramento existente, apresentado na figura 2, possui 

aproximadamente 20,0 m de comprimento e 1,8 m de altura e é formado 

por barragens laterais nas ombreiras do rio e um vertedouro central, as 

quais se apresentam visualmente em boas condições de conservação, 

conforme vistoria realizada pela InovEnergy em março de 2019. 

 

 

Figura 2 – Barramento existente da CGH Perdoncini. 

 

Considerando o sistema de adução, a CGH conta atualmente com um 

conduto de concreto na margem esquerda e outro conduto, feito de metal, 

na margem direita do corpo hídrico. Enquanto as estruturas de adução da 

margem esquerda se configuram como um sistema extravasor, não 

possuindo a finalidade de geração de energia, o sistema de adução da 

margem direita, quando da operação da CGH, apresentava a função de 
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desviar a água até a casa de força, contendo uma abertura em sua parte 

intermediária que abrigava a comporta extravasora para regulação da 

vazão do canal. 

 

  

Figura 3 – Sistema de adução existente, com abertura extravasora, à esquerda; 

e conduto do fluxo d’água para a antiga casa de força, à direita. 

 

Visando a retomada da operação do empreendimento e considerando as 

condições das estruturas atuais, no memorial descritivo elaborado pela 

InovEnergy é proposto um arranjo para o empreendimento similar ao 

atual para aproveitamento das estruturas existentes.  

 

Conforme ilustra a figura 4, é considerada a utilização do barramento, 

vertedouro e canal existentes frente às boas condições identificadas. As 

estruturas do barramento e vertedouro deverão passar por inspeções e 

pequenas reformas, assim como canal de adução da margem direita que, 

além da reforma, contará com a inclusão de uma comporta na tomada de 

água para o controle de vazão, quando necessário, bem como de uma 

comporta extravasora em abertura lateral do canal em questão. É previsto 

também a instalação de um conduto forçado entre o canal de adução e a 

casa de força, o qual contatará com uma grade visando evitar o aporte de 

sedimentos entre o canal e o conduto (figura 5). 
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Figura 4 – Arranjo proposto para a retomada de operação da CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy (2019). 
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Figura 5 – Detalhe da comporta na tomada d’ água (A) e a grade entre o canal e 

o conduto forçado (B). 

Fonte: InovEnergy (2019). 

 

Uma vez que não foram evidenciadas estruturas atuais da casa de força e 

equipamentos de geração de energia, a mesma será reconstruída e 

abrigará o gerador, sistema de controle e as interligações elétricas 

necessárias. Para a geração de energia é prevista a instalação de uma 

turbina do tipo helicoidal interligada diretamente no eixo central do canal 

de adução. Por fim, será instalado o canal de fuga como caminho de 

retorno da água ao curso natural do corpo hídrico, o qual contará com 

comprimento inicial de 2,5 m e final de 4,0 m.  

 

Quanto ao sistema de transmissão da energia elétrica, a propriedade 

inserida na margem direita já apresenta entrada de 13,8 kV para 

abastecimento da serralheria de propriedade do empreendedor. 

Assumindo que a transmissão da energia se dará pela concessionária, 

além da substituição de isoladores e condutores dos postes existentes, 

serão instalados sistemas de medição e faturamento da energia oriunda 

da CGH.  

 

(A) (B) 
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Figura 6 – Estruturas existentes do sistema de transmissão de energia. 

 

A tabela a seguir apresenta um resumo das características técnicas da 

CGH Perdoncini. 

 

Tabela 1 – Principais características da CGH Perdoncini. 

Característica Descrição 

Localização 
Rio do Campo, Campo 

Mourão-PR 

Bacia hidrográfica 

Bacia do Rio Paraná (6), 

Sub-bacia do rio Paraná, 

Paranapanema e outros (64). 

Queda bruta 4,28 metros  

Queda líquida 4,0 metros 

Vazão média de longo termo 2,397 m³/s 

Vazão outorgada para Sanepar a montante 0,305 m³/s 

Vazão sanitária (50% Q7,10) 0,283 m³/s 

Vazão média turbinada (vazão disponível para geração 

de energia) 
1,81 m³/s 

Perdas hidráulicas na adução (8%) 0,34 m 

Potência instalada 75 kW 

Área estimada do reservatório  1001,49 m² - 0,10 ha 

 

4.3. Área de preservação permanente 

A Lei Federal nº 12.651/2012, que institui o Novo Código Florestal, 

estabelece, em seus artigos 4º e 5º, o seguinte: 
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“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas 

rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 

(...) 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na 

faixa definida na licença ambiental do empreendimento” 

“Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado 

a geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a 

aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa 

pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas 

em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento 

ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e 

máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 

15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área 

urbana.” 

 

Em abril de 2015, o IAP publicou a portaria nº 69, que aprova a 

metodologia técnica desenvolvida por Dias (2001) para cálculo da faixa de 

APP. Contudo, para o licenciamento ambiental da CGH Perdoncini essa 

metodologia não é aplicável, tendo em vista que o reservatório já está 

consolidado no local há aproximadamente 5 décadas, o que dificulta a 

delimitação do leito natural do Rio do Salto. 

 

Ademais, tendo em vista que o reservatório possui área de 0,10 ha, ou 

seja, superfície muito inferior a um hectare, é importante observar o que 

estabelece o artigo 4º, parágrafo 4º, do Código Florestal: 

 

“§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com 

superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da 

faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada 

nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização 

do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - Sisnama.” 

 

 

Assim, para o entorno da acumulação de água existente será mantida a 

APP consolidada, a qual apresenta-se em bom estado de conservação, e 

para o trecho do rio do Campo a faixa de 30 m estabelecida pela 

legislação vigente.  
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Figura 7 - Área de preservação permanente da CGH Perdoncini. 
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4.4. Cronograma simplificado de implantação do empreendimento 

 

Tabela 2 – Cronograma simplificado de implantação da CGH Perdoncini.  

Etapas 
Implantação da CGH Perdoncini (meses) 

01 02 03 04 

Confecção dos equipamentos     

Turbina helicoidal     

Painel de controle     

Comportas     

Transformador     

Equipamentos acessórios     

Estrutura civil     

Base para turbina     

Extravasor lateral     

Casa de força     

Canal de fuga     

Pequenas reformas     

Conexão elétrica     

Trecho da rede de 13,8 kV     

Implantação UC     

Comissionamento     

Testes     
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5. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

Tendo em vista que a utilização do potencial hidráulico para a produção de 

energia é um assunto de grande interesse e que toma atenção dos 

administradores públicos, legisladores, órgãos e instituições de 

fiscalização e da sociedade civil brasileira como um todo, percebe-se que a 

evolução da legislação brasileira é constante e vem ocorrendo com a 

edição, em todas as instâncias, de normas visando garantir a proteção e 

conservação do meio ambiente, assim como o controle e mitigação de 

possíveis impactos negativos decorrentes de tais empreendimentos que 

são tão necessários ao desenvolvimento nacional. 

 

Tanto pelo caráter de utilidade pública, quanto pelas implicações 

ambientais e em função das normas e princípios envolvidos na utilização 

de bens públicos, que são os cursos d’água, a construção e exploração de 

centrais hidrelétricas é regida por um grande e detalhado arcabouço 

normativo, que começa com a Constituição Federal, passa por leis e 

decretos e chega aos regulamentos que detalham com abrangência os 

aspectos envolvidos. 

 

Levando em conta a regulação existente, atender à legislação ambiental é 

uma ocupação constante das empresas que compõem o setor elétrico 

brasileiro, considerando a grande diversidade de instrumentos normativos 

dispondo detalhadamente sobre a matéria. 

 

As ações a serem realizadas pelo empreendedor e pelos seus prepostos a 

fim de regularizar ambientalmente o empreendimento passam 

necessariamente pela observação dos dispositivos legais e devem atender 

ao neles contido. Entretanto, é certo que o esforço realizado no presente 

documento não esgota as possibilidades de abrangência, análise e 

interpretação de todos os aspectos legais que mantém relação com o 

empreendimento em estudo, mas tem o objetivo de apresentar os 
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dispositivos de referência e mais relevantes, introduzindo o contexto legal 

no qual o projeto está inserido. 

 

Todas as normas mencionadas no presente estudo serviram de referência 

para a elaboração deste documento e devem pautar a operação do 

empreendimento como um todo. 

 

Ao longo de todo o trabalho, em cada um dos diagnósticos, em todos os 

levantamentos técnicos, programas e ações propostas foram observados 

os instrumentos legais e normativos aplicáveis ao empreendimento. 

 

5.1. Sobre o licenciamento ambiental 

Para o licenciamento ambiental da atividade de geração hidrelétrica de 

pequeno potencial de impacto ambiental – aproveitamentos hidrelétricos 

com potência instalada prevista menor do que 10 MW – foram observadas 

principalmente as Resoluções CONAMA nº 237/1997 e nº 279/2001 e as 

Resoluções Conjuntas SEMA/IAP nº 009/2010 e nº 004/2012.  

 

Nesta última fica definido o procedimento para regularização de 

empreendimentos hidrelétricos de pequeno porte instalados e em 

operação até 25 de junho de 2008, incluindo a exigência de apresentação 

de Plano de acompanhamento, monitoramento e controle ambiental do 

empreendimento. 

 

Assim, no âmbito estadual foi definida uma modalidade de licenciamento 

para hidrelétricas de pequeno porte como as CGHs e as PCHs, já 

instaladas e com potência não superiores a 10 MW, a regularização de 

licença de operação (Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012). O 

empreendimento em questão está inserido nesta categoria de 

licenciamento. 
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5.2. Questões relevantes 

A Lei Federal nº 12.651/2012 corresponde ao Código Florestal, dentre 

outros aspectos, determina a proteção de florestas nativas e define as 

áreas de preservação permanente – APPs nas quais a conservação da 

vegetação é obrigatória numa faixa de 30 a 500 metros para os cursos 

d’agua, variando proporcionalmente de acordo com a sua largura, de 

lagos e de reservatórios, além dos topos de morro, encostas com 

declividade superior a 45°, locais acima de 1.800 metros de altitude, 

manguezais, restingas, entre outros. 

 

Em função da ocorrência de APP na área do empreendimento, é pertinente 

salientar que embora o Código Florestal estabeleça critérios para 

delimitação de áreas de proteção permanente e imponha restrições para 

estas áreas situadas nas margens dos rios e lagos naturais, é possível 

observar que, diferentemente do que foi feito com outras áreas declaradas 

de preservação permanente, o inciso “III” do artigo 4º deixou a definição 

da faixa a ser considerada como APP ao redor dos reservatórios artificiais 

que decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais 

para a licença ambiental do empreendimento, ou seja, será o órgão 

ambiental responsável pela licença quem definirá qual será a faixa de APP 

a ser observada para novos empreendimentos. 

 

5.3. Legislação local 

A legislação ambiental do Município de Campo Mourão está baseada em 

disposições da Lei Orgânica Municipal e no Plano Diretor (Lei 

Complementar nº 22/2012 alterada pelos Decretos nº 6.001/2013 e nº 

6.328/2014, bem como pela Lei Complementar nº 38/2016), além de 

dispositivos específicos, por exemplo: 
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 Zoneamento de uso e ocupação do solo urbano e rural (Lei 

Complementar nº 31/2014 alterada pela Lei Complementar nº 

44/2017); 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente (Lei Ordinária nº 2580/2010); 

 Limpeza urbana (Lei Complementar nº 14/2006 alterada pelas Lei 

Complementares nº 28/2013 e nº 51/2018); 

 Saúde pública (Lei Complementar nº 15/2006); 

 Política de proteção, controle, conservação e recuperação do meio 

ambiente (Lei Ordinária nº 1.077/1997 alterada pela Lei Ordinária 

nº 1.933/2005); 

 Posturas e obras no Município (Lei Ordinária nº 46/1964 alterada 

pela Lei Ordinária nº 1.360/2001). 
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6. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A CGH Perdoncini encontra-se no Rio do Campo, no Município de Campo 

Mourão. Na seção que trata do diagnóstico ambiental é feita a 

caracterização do entorno da CGH para os meios físico, biótico e 

antrópico, considerando a abrangência das áreas de influência do 

empreendimento em relação aos possíveis impactos gerados. Para tanto, 

foram definidas as áreas de influência direta e indireta, bem como a área 

diretamente afetada pelo empreendimento. 

 

A identificação das áreas de influência deve considerar a demarcação 

daqueles locais que estarão sujeitos aos efeitos negativos e/ou positivos, 

procedentes das fases de reestruturação e funcionamento da CGH. 

Corresponde, portanto, àquelas áreas cujos limites preveem a 

abrangência de possíveis impactos de ordem direta e indireta. 

 

Neste sentido, para definição das áreas de influência de qualquer 

empreendimento é necessária uma análise preliminar de impactos 

ambientais, com avaliação de sua abrangência espacial. Em contrapartida, 

a definição das áreas de influência é essencial e contribui para delimitação 

das áreas de estudo a serem avaliadas na etapa de diagnóstico ambiental.  

 

6.1. Área diretamente afetada (ADA) 

A área diretamente afetada compreende os limites de implantação efetiva 

do empreendimento, abrangendo em sua totalidade a área composta pelo 

reservatório, barramento, casa de força e demais estruturas, assim como 

a área de preservação permanente. A delimitação da ADA é representada 

cartograficamente pela figura a seguir. 
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Figura 8 - Área diretamente afetada da CGH Perdoncini para os meios físico, 

biótico e antrópico. 
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6.2. Área de influência direta (AID) 

A área de influência direta do empreendimento tanto para as 

características naturais (meio físico e biótico) quanto para o meio 

antrópico foi definida visando contemplar a área em que se prevê a maior 

interação entre o empreendimento e seu entorno, e cuja observação e 

análise possibilitem a obtenção das informações desejadas de maneira 

representativa em relação ao meio ambiente próximo. Assegura-se, 

assim, que o diagnóstico e o prognóstico ambientais sejam realizados de 

maneira bem fundamentada.  

 

Desta forma, a definição da AID teve como premissa inicial a adoção de 

uma faixa de 500 metros no entorno dos limites da ADA, considerando, 

assim, a área onde será implantado o empreendimento e seu entorno 

imediato. A delimitação da AID é representada cartograficamente pela 

figura a seguir. 
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Figura 9 - Área de influência direta da CGH Perdoncini para os meios físico, 

biótico e antrópico. 
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6.3. Área de influência indireta (AII) 

O conceito de influência indireta considera a possibilidade de dispersão 

dos impactos diretos do empreendimento através de reações secundárias 

ou de uma cadeia de reações, ou seja, reflexos destes que não 

primariamente vinculados à fonte geradora.  

 

Nesse sentido, a AII compreende a área real ou potencialmente ameaçada 

pelos impactos indiretos do empreendimento, abrangendo os 

ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem ser impactados por 

alterações ocorridas na área de influência direta. 

 

Tendo em vista as características distintas do meio natural e antrópico, 

assim como as diferentes interações esperadas entre o empreendimento e 

estes meios, a delimitação distinta da área de influência indireta para cada 

meio apresenta-se mais adequada de maneira a contemplar suas 

especificidades. A seguir são apresentadas as áreas de influência indireta 

para cada meio, acompanhadas das respectivas justificativas de definição. 

 

6.3.1. AII do meio antrópico 

A área de influência indireta para o meio antrópico é composta pelo 

Município de Campo Mourão em sua integralidade, dada a relação 

socioeconômica indireta que a CGH poderá apresentar com o município. 

 

Desta maneira, a AII abrange a comunidade, grupos sociais e as áreas 

sujeitas aos impactos indiretos do empreendimento, tanto positivos 

quanto negativos, dada as características demográficas e socioeconômicas 

locais, do projeto em questão e aspectos político-administrativos. A 

delimitação da AID é representada cartograficamente pela figura a seguir. 
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Figura 10 - Área de influência indireta da CGH Perdoncini para o meio antrópico. 
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6.3.2. AII dos meios físico e biótico 

Em território nacional, a avaliação ambiental em muitos estudos 

acadêmicos e técnicos, assim como em planejamentos oficiais, adota 

como área de trabalho para compreensão de aspectos ambientais 

regionais a bacia hidrográfica. Do ponto de vista legal, a Resolução 

CONAMA nº 001/86 prevê a definição de bacia hidrográfica enquanto área 

de influência de impactos ambientais e assim declara: 

[...] “definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 

influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia 

hidrográfica na qual se localiza”.  

 

Como complemento, a FAO (Foodsand Agriculture Organizacion) 

recomenda, desde a década de 1970, que para a conservação de regiões 

tropicais, de maneira efetiva, é fundamental o planejamento adequado de 

bacias hidrográficas (SANTOS, 2004). 

 

Desta maneira, para a CGH Perdoncini é definida como AII para os meios 

físico e biótico a bacia do rio do Campo, entendendo-se que esse recorte 

espacial é suficientemente adequado para análise da paisagem, 

abrangendo todos os elementos naturais. A espacialização dos limites da 

AII é representada cartograficamente pela figura a seguir. 
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Figura 11 - Área de influência indireta da CGH Perdoncini para os meios físico e 

biótico. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

A caracterização das áreas de influência do empreendimento permite 

elaborar um diagnóstico da situação atual do meio e da inserção do 

empreendimento no contexto regional. Assim, possibilita-se a identificação 

dos impactos ambientais de ocorrência atual, bem como, definir as 

medidas e programas que necessitam ser implantadas para a 

regularização da operação do empreendimento. Nos itens a seguir é 

apresentado o diagnóstico ambiental no âmbito dos meios físico, biótico e 

antrópico. 

 

7.1. Meio físico 

7.1.1. Climatologia 

Ainda que as mesmas leis físicas se apliquem tanto a clima como a 

condições de tempo, a climatologia é mais do que simplesmente um ramo 

da meteorologia. Condição de tempo é a condição da atmosfera num 

instante particular. Clima é o estado médio da atmosfera durante um 

período de tempo, que pode ser de semanas, anos, décadas ou até 

milênios (MAIDMENT, 1993).  

 

Sendo assim, a seguir são apresentados os principais aspectos 

climatológicos, considerando o Município de Campo Mourão, onde está 

inserido o empreendimento em questão.  

 

A classificação climática do Estado do Paraná, segundo Köppen, pode ser 

visualizada na figura a seguir. 
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Figura 12 - Classificação climática do Estado do Paraná, segundo Köppen. 

Fonte: IAPAR, 2019. 

 

O clima na região onde se insere o empreendimento é classificado, 

segundo Köppen, como ‘Cfa’ (clima subtropical úmido - mesotérmico) na 

região litorânea e parte da serra do mar, até altitudes de 700 m. Tal 

classificação não possui estação seca definida, o verão é quente e as 

geadas são menos frequentes (VANHONI E MENDONÇA, 2008). 

 

Além da classificação segundo Köppen, a caracterização do clima da 

região pode ser obtida por meio de normais climatológicas, que consistem 

em médias referentes a um período padronizado de 30 anos e com data 

de início também padronizada1. Sendo assim, recorreu-se aos dados da 

                                    

1 Desde 1989, o Brasil e outros países membros da Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) seguem os procedimentos gerais estabelecidos por esta para obtenção das 

Normais Climatológicas “Padronizadas”, definidas como valores médios calculados para 

períodos consecutivos de 30 anos, iniciando-se em 1º de janeiro de 1901. Isto significa 
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estação meteorológica de Campo Mourão, de responsabilidade do INMET. 

As informações da estação são apresentadas na tabela 3, sendo 

apresentadas na sequência as normais climatológicas para cada 

parâmetro.  

 

Tabela 3 – Estação meteorológica cujos dados de monitoramento são úteis à 

caracterização do clima da região do empreendimento. 

Estação Campo Mourão 

Código/ sigla 83783 

Município Campo Mourão/PR 

Entidade responsável INMET 

Latitude 24°03’S 

Longitude 52°22’W 

Altitude(m) 616,4 

Fonte: INMET, 2019. 

 

                                                                                                             

que atualmente pode haver até três Normais Climatológicas Padronizadas calculadas e 

publicadas para cada estação meteorológica convencional, que possibilitam comparações 

numa mesma base temporal: 1901-1930; 1931-1960; e 1961-1990 (mais recente e útil 

a diagnósticos atualizados/padronizados de clima) (INMET, 2017). 
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Tabela 4 - Resumo das normais climatológicas (1961-1990) das principais variáveis da Estação Campo Mourão (83783). 

Código: 83783   Estação: Campo Mourão UF: PR Lat.: 24°03'S Long.: 52°22'W Altit.(m): 616,4 

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

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

Média 

compensada 
(°C) 23,7 23,7 23,0 20,7 17,7 16,0 16,1 17,5 19,0 21,4 22,7 23,3 20,4 

Máxima (°C) 29,9 30 29,7 27,8 24,6 22,7 23,4 24,9 28,8 28,2 29,3 29,3 27,4 

Mínima (°C) 18,7 18,7 17,6 15,2 12,4 10,7 10,3 11,5 13,4 15,5 16,8 18,2 14,9 

Máxima 
absoluta 

(°C) 35,6 36,5 35,8 33,6 31,5 30,1 30,2 34,5 38,1 37,7 39,2 38,1 39,2 

(ano) 1986 1978 1978 1967 1972 1972 1969 1988 1988 1967 1985 1985 1985 

Mínima 
absoluta 

(°C) 10,2 9,4 5,7 2,5 0,4 -1,6 -7,1 -4,6 0,4 4,1 5,3 8,5 -7,1 

(ano) 1980 1962 1987 1971 1977 1967 1975 1963 1964 1971 1976 1970 1975 

P
re

c
ip

it
a
ç
ã
o
 

Acumulada (mm) 187,7 171,4 132 115,4 134,8 124,4 76,1 74,4 146,8 151,9 130,8 203,9 1649,5 

Máximo 

absoluto 24h 

(mm) 102,1 124,6 82,6 158,8 111,7 164,9 85,4 64,5 160,8 96,3 121 172,5 172,5 

(ano) 1981 1980 1983 1961 1985 1982 1971 1973 1969 1974 1987 1964 1964 

Dias precipit. 

≥ 1 mm 
13 11 9 7 7 7 5 6 8 9 8 12 102 

Períodos s/ 
precipitação 

(3 dias) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 

(5 dias) 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

(10 dias) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

Pressão 
atmosférica 

(hPa) 943,5 944,4 944,7 946,6 947,8 948,7 949,7 948,1 945,6 945,5 943,7 943,1 945,9 

Insolação total (h) 211,6 187 207,3 207,6 180,6 174,8 207,9 193,6 166,1 204 219,4 208,9 2368,8 

Evaporação total (mm) 90,1 76,9 87,3 84 72 64,5 81,7 102,2 95,3 106,4 113,7 102,4 1076,5* 

Nebulosidade (décimos) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 

Umidade relativa (%) 76 73 70 77,1 73 77 76 70 69 72 68 73 72,8 

V
e
n
to

 

Intensidade (m.s-1) 2,42 2,28 2,37 2,34 2,14 2,27 2,5 2,63 2,65 2,67 2,61 2,54 2,45 

Direção 
resultante 

(graus) 69 71 84 99 92 86 91 94 105 89 76 70 86 

Direção 
predominante 

(cardeais/ 
colaterais) 

E E E E E E E E E E E E E 

Fonte: INMET (2019). 
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Figura 13 - Normais climatológicas da Estação Campo Mourão do INMET 

(83783) correspondentes à variável temperatura. 

 

 

Figura 14 - Normais climatológicas da Estação Campo Mourão do INMET 

(83783) correspondentes à variável precipitação. 
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Figura 15 - Normais climatológicas da Estação Campo Mourão do INMET 

(83783) correspondentes a períodos de dias consecutivos sem precipitação. 

 

Analisando os dados da estação Campo Morão, tem-se que, de uma forma 

geral, a temperatura média anual fica entre 20 e 21ºC, umidade relativa 

do ar média anual de 72,8% e precipitação acumulada média mensal 

superior a 74 mm. Com relação à temperatura, os dados evidenciam os 

meses de junho e julho com as menores temperaturas médias do ano, 

assim como o período entre dezembro e fevereiro como o mais quente. 

 

Com base nos dados de precipitação da estação Campo Mourão, 

observam-se chuvas bem distribuídas ao longo do ano sem uma estação 

seca definida, em conformidade com a classificação climática de Köppen 

anteriormente apresentada. Apesar disso, os dados da estação mostram 

que existem períodos onde a precipitação acumulada tende a ser mais 

reduzida, como nos meses entre julho e agosto, com os menores valores 

médios de precipitação acumulada.  

 

O período mais chuvoso, ou seja, com os maiores valores de precipitação 

acumulada, fica compreendido entre os meses de outubro e fevereiro, 

destacando-se os meses de dezembro e janeiro, com os maiores valores 

registrados em ambas as estações. 
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O comportamento dos demais parâmetros disponíveis (pressão 

atmosférica, insolação e evaporação total, nebulosidade, umidade relativa 

e intensidade do vento) podem ser observados na figura a seguir. 

 

 

 

  

Figura 16 - Demais normais climatológicas da Estação Campo Mourão do INMET 

(83783). 
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7.1.2. Geologia 

De acordo com Mineropar (2013) o Grupo Serra Geral é a unidade 

geológica na qual as áreas de influência do empreendimento estão 

inseridas. O Grupo Serra Geral está contido dentro do Supergrupo São 

Bento, junto com as Formações Botucatu e Pirambóia. O Supergrupo São 

Bento está, por sua vez, inserido na Bacia Sedimentar do Paraná, abrange 

a porção centro-sul do Brasil. Estas unidades são formadas em ambiente 

continental, abrangendo idades desde o Mesozoico ao Cenozoico. O mapa 

da figura a seguir traz a espacialização das unidades geológicas na área 

de estudo e seu entorno. 

 

Associadas às calhas de drenagem dos rios e planícies de inundação 

ocorrem depósitos de sedimentos que são originados por erosão e 

consequente deposição dos produtos do intemperismo das rochas, 

representados por sedimentos aluvionares. 

 

A seguir são apresentados os principais aspectos das subunidades do 

Grupo Serra Geral na ADA e AID. 
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Figura 17 - Mapa geológico simplificado da região em que está inserida a CGH 

Perdoncini. 
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7.1.2.1. Grupo Serra Geral 

O Grupo Serra Geral é composto por rochas ígneas vulcânicas, como 

basaltos e andesitos, associadas a derrames e intrusões com idades 

obtidas que variam entre 138 a 127 milhões de anos.  A espessura da 

unidade aumenta no sentido leste para oeste, chegando a ultrapassar 

1.000 metros nas regiões centrais da bacia do Paraná (FRAGA, 1986). Há 

também diques e sills de composição toleítica e riodacítica. As rochas 

aflorantes apresentam, de modo geral, texturas afaníticas e 

microcristalinas com estruturas maciças ou vesículo-amigdalodais. É 

comum decomposição esferoidal em porções rochosas que apresentam 

processo mais avançado de intemperismo  

 

Na região é comum a ocorrência de depósitos coluvionares ao longo de 

encostas ou no sopé dos morros que consistem em depósitos compostos 

por blocos e/ou grãos de qualquer dimensão, transportados por gravidade 

e acumulados no sopé ou a pequena distância de taludes mais íngremes 

ou escarpas rochosas. Mineropar (2013) separa o Grupo Serra Geral nas 

Formações Covó, Candói, Barracão e Cascavel sendo que a ADA e AID 

estão dispostas apenas sobre a subunidade do Grupo Serra Geral, 

correspondente à Formação Candói, Membro Ivaiporã. Contudo, na AII 

também há registro de rochas Cretáceas do Grupo Bauru e o Grupo Serra 

Geral indiviso2.   

 

Formação Candói 

Constituída pelos membros Três Pinheiros, Foz do Areia, Ivaiporã, General 

Carneiro e Chopinzinho a Formação Candói compreende uma sequência de 

derrames e lobos tabulares e espessos de basalto cinza, sem cloritização 

ou oxidação visível, com zona vesicular de topo descontínua ou ausente, e 

disjunção colunar (Mineropar, 2013). 

                                    

2 O Grupo Serra Geral tem suas unidades mapeadas somente a sul do paralelo 24°. 

Acima deste paralelo o Grupo Serra Geral está indiviso (Mineropar, 2013). 
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Membro Ivaiporã 

Segundo Mineropar (2013) o Membro Ivaiporã aflora na borda leste do 

Terceiro Planalto Paranaense, e atinge espessuras de cerca de 420m. São 

lobos tabulares de espessura métrica a centimétrica de basalto fanerítico, 

equigranular a levemente porfirítico. Apresentam disjunção tetragonal e 

cloritização pervasiva, presença de geodos de ametista, topos vesiculares 

e brechados sem intercalação de rochas sedimentares ou hidrovulcânicas.  

 

Possuem contatos interdigitados com os derrames lobados, brechas 

hidrovulcanoclásticas do Membro Cantagalo (Formação Barracão) e com a 

Formação Botucatu. A presença de hidrotermalismo nessas rochas sugere 

que sua formação está associada à água no ambiente de acumulação ou 

de ascensão crustal (Mineropar, 2013). 

 

Esta unidade abrange integralmente a ADA, AID do empreendimento e 

grande parte da AII. A figura a seguir apresenta o registro fotográfico da 

unidade identificada na AID da CGH Perdoncini. 

 

  

Figura 18 - Afloramentos de basalto do Membro Ivaiporã na margem direita à 

jusante do reservatório, identificados na AID da CGH. 

 

11/04/2019 08:56 11/04/2019 09:01 
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7.1.2.2. Grupo Bauru 

O Grupo Bauru compreende uma sequência sedimentar cretácea, 

pertencente à Bacia do Paraná, que aflora no noroeste do Estado do 

Paraná, tendo como substrato as rochas do Grupo Serra Geral. A 

Formação Caiuá, unidade deste grupo, abrange porções no sudoeste da 

AII (PAULA e SILVA et al., 2005), não havendo registro na ADA e AID. 

 

Formação Caiuá 

Caracteriza-se pela presença de um pacote predominantemente psamítico, 

constituído de arenitos vermelho-vinho à marrom acastanhado. A 

granulometria varia de muito fina a média, com grãos de boa esfericidade 

cobertos por película ferruginosa, subarrendados. Em geral são pouco 

argilosos, localmente calcíferos, podendo apresentar em sua porção basal, 

próximo ao contato com o Grupo Serra Geral, arenitos sílticos, marrom 

avermelhados, médios e calcíferos (PAULA e SILVA et al., 2005). 

 

7.1.3. Geomorfologia e relevo 

Segundo Mineropar (2006) a região em que estão inseridas as ADA, AID e 

AII apresenta como unidade morfoestrutural a Bacia Sedimentar do 

Paraná, e na unidade morfoescultural Terceiro Planalto. As subunidades 

morfoesculturais que abrangem as áreas de influência são o Planalto de 

Campo Mourão, Planalto de Umuarama e o Planalto do Alto/Médio Piquiri. 

As subunidades morfoesculturais estão distribuídas nas áreas de influência 

de acordo com a tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Unidades geomorfológicas registradas na ADA, AID e AII. 

Área Unidades geomorfológicas 

ADA 
Planalto de Campo Mourão 

AID 

AII 
Planalto de Campo Mourão; Planalto de Umuarama; 

Planalto do Alto/Médio Piquiri. 
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O Terceiro Planalto Paranaense desenvolve-se como um conjunto de 

relevos planálticos com inclinação geral para oeste-noroeste e 

subdivididos pelos principais afluentes do Rio Paraná, atingindo altitudes 

médias de cimeira de 1100 a 1250 m, na Serra da Esperança, declinando 

para altitudes entre 220 e 300 metros na calha do Rio Paraná (Mineropar, 

2006).  

 

Planalto de Campo Mourão 

O Planalto de Campo Mourão é uma região de baixa dissecação, com 

classes de declividade predominante entre 6-12%, caracterizando um 

relevo suave (figura 19). As altitudes variam entre 480 m (mínimo) e 840 

m (máximo). Formam-se topos aplainados, vertentes retilíneas e 

côncavas na base e vales em calha. As drenagens apresentam densidade 

média (Mineropar, 2006). Esta unidade abrange toda a área de influência 

direta do empreendimento. 

 

  

Figura 19 – Registro fotográfico de porção com relevo suave ondulado e com 

baixa dissecação na AID. 

 

Planalto do alto/médio Piquiri 

O Planalto do alto/médio Piquiri apresenta dissecação moderada e 

declividade predominante menor que 12%. As altitudes variam entre 280 

(mínima) e 540 (máxima) m, com gradiente de 260 m. As formas do 

relevo são topos alongados e isolados, vertentes convexas e convexo 

côncavas e vales em “V”, modeladas em rochas do Grupo Serra Geral 
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(Mineropar, 2006). Esta subunidade intercepta a AII no seu extremo 

nordeste. 

 

Planalto de Umuarama 

Região de dissecação moderada com declividade em geral menor que 6%. 

Apresenta gradiente de 120 metros com altitudes variando entre 380 

(mínima) e 500 (máxima) m. As formas predominantes são topos 

alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”, modeladas 

em rochas da Formação Caiuá (Mineropar, 2006). Esta subunidade 

intercepta uma pequena porção sudoeste/ leste da AII. 

 

 

7.1.4. Pedologia 

De acordo com o mapa de solos do Estado do Paraná a região em que se 

insere a ADA, AID e AII apresenta solos do tipo: argissolo vermelho, 

latossolo vermelho, neossolo litólico e nitossolo vermelho. As subunidades 

estão distribuídas pelas áreas de influência conforme a tabela abaixo e 

apresentados no mapa da figura 20.  

 

Tabela 6 – Tipos de solos registrados na ADA, AID e AII do empreendimento. 

Área Tipo de solo 

ADA /AID LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico 

AII 

ARGISSOLO VERMELHO Distrófico; ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico; 

LATOSSOLO VERMELHO Distrófico; LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico; 

NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico; NITOSSOLO VERMELHO Distroférrico; 

NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico. 

Fonte: ITCG (2008) 

 

LATOSSOLOS VERMELHOS  

Segundo Embrapa (2018), latossolos são solos minerais, não-

hidromórficos, com horizonte B muito espesso e tendência a formar 
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crostas superficiais. Caracterizado pela remoção de sílica e enriquecimento 

residual de óxidos de ferro e alumínio, contém teores de argila variando 

entre 15-80%, sendo estas principalmente caulinita, goethita, hematita e 

gibbsita. Ocorrem preferencialmente em relevos planos e suavemente 

ondulados, formando camadas profundas e porosas.  

 

O tipo específico de solo identificado na região, especificamente na ADA e 

AID, é LATOSSOLO VERMELHO Distroférricos, os quais são solos com altos 

teores de ferro e baixa fertilidade.  

 

ARGISSOLOS VERMELHOS  

Argissolos são solos que apresentam horizonte B textural imediatamente 

abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade 

alta desde que conjugada com saturação por bases baixa ou com caráter 

alumínico na maior parte do horizonte B (EMBRAPA, 2018). Ocorrem nas 

porções sul e oeste da AII, formando contatos interdigitados com as 

outras tipologias. 

 

NEOSSOLOS LITÓLICOS  

São solos pouco desenvolvidos constituídos por material mineral ou 

orgânico, em geral de pequena espessura, em contato com a rocha dentro 

de 50 cm a partir da superfície. Ocorrem em uma pequena porção ao 

norte da AII. 

 

NITOSSOLOS VERMELHOS  

São solos constituídos por material mineral, com horizonte nítico B abaixo 

do horizonte A e elevados teores de argila. O caráter distroférrico indica 

alto teor de ferro e baixa saturação por base, enquanto o eutroférrico 

indica alto teor de ferro com alta saturação por base (Embrapa, 2018). 

Ocorrem de forma irregular ao norte e oeste da AII. 
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Figura 20 - Mapa pedológico regional.
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7.1.5. Aspectos hidrogeológicos 

A região em que se insere o empreendimento encontra-se inserida na 

Unidade Aquífera Serra Geral Norte e Unidade Aquífera Cauiá, de acordo 

com a tabela abaixo e localizados espacialmente na figura a seguir. 

 

Tabela 7 – Unidades aquíferas interceptadas pelas áreas de influência. 

Área Unidade Aquífera 

ADA /AID Unidade Aquífera Serra Geral Norte 

AII Unidade Aquífera Serra Geral Norte; Unidade Aquífera Caiuá. 

Fonte: SUDERSHA, 2010. 
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Figura 21 - Mapa hidrogeológico regional. 
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Unidade Aquífera Serra Geral Norte 

Nesta unidade a circulação de água está associada a ocorrência de 

descontinuidades geológicas (falhas, fraturas e juntas) e à presença de 

estruturas vesiculares, estas condicionadas pelo substrato geológico do 

Grupo Serra Geral (SUDERHSA, 2010). Assim, a zona aquífera é 

virtualmente delimitada por uma estreita faixa limítrofe ao eixo principal 

do alinhamento estrutural. Destaca-se, também, que o manto de 

alteração dessas rochas, nessa região, pode atingir, em média, 30 m e 

que esses pacotes de rochas alteradas se encontram sempre saturadas 

em água, o que permite a regularização da recarga dos basaltos 

(SUDERHSA, 2010). 

 

A recarga do aquífero é majoritariamente proveniente da pluviosidade, e 

ocorre em porções aflorantes por infiltração. Em relação ao nível da água 

em subsuperfície na AID, foram obtidos os dados de poços tubulares 

retirados do portal SIAGAS – Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas, disponibilizado pelo CPRM – Serviço Geológico do Brasil que 

estão dispostos na tabela a seguir. 

 

Tabela 8 – Dados dos poços tubulares na área de influência direta. 

Localidade 

Nível 

estático 

(m) 

Nível dinâmico 

(m) 

Vazão de 

estabilização 

(m³/h) 

Conjunto Residencial Ilha Bela 54,08 69,14 9,0 

Colônia Mourão 37,56 61,45 6,2 

Fonte: CPRM, 2019. 

 

Unidade Aquífera Caiuá 

Esta unidade classifica um aquífero poroso com água de ótima qualidade 

para consumo humano, localizado na região noroeste do Paraná. Ocorre 

inserido em arenitos finos a médios com matriz siltico-argilosa e cimento 

limonítico e carbonático, intercalados com siltito e argilitos, rochas da 

Formação Caiuá. Apresenta espessura máxima de sedimentos entre 250 e 
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270 m, com porções livres e semi-confinadas (SUDERHSA, 2010). 

Intercepta a AII nas porções sul e oeste. 

 

7.1.6. Direitos minerários  

Os processos minerários vigentes são disponibilizados pela ANM - Agência 

Nacional de Mineração através do portal SIGMINE – Sistema de 

Informações Geográficas da Mineração, visitado em junho de 2019. Na AII 

do empreendimento, há registro de sete processos cadastrados junto à 

ANM. Estão listados na tabela 9, a seguir. 

 

Tabela 9 – Processos minerários identificados na AII do empreendimento. 

Número do 

processo 

Ano do 

processo 
Requerente Fase 

Substância 

requerida 

826161 1988 
Campusmorão 

Construção LTDA 

Concessão de 

Lavra 
Basalto 

826726 2001 
Campusmorão 

Construção LTDA 

Concessão de 

Lavra 
Basalto 

826738 2016 

Pedreira Itaipu 

Indústria e Comércio de 

Britas e Asfalto LTDA 

Autorização de 

Pesquisa 
Argila 

826254 2013 
Mineração Santa Helena 

Ltda. Epp 

Autorização de 

Pesquisa 
Argila 

826430 2014 
Mineração Santa Helena 

Ltda. Epp 
Licenciamento Basalto 

826829 2013 Behrendsen Ltda. Me Licenciamento Argila 

826669 2016 
Cerâmica Kibase Ltda 

Me 

Concessão de 

lavra 
Argila 

Fonte: SIGMINE (ANM), junho 2019. 

 

A figura a seguir, mostra o mapa de localização das áreas requeridas em 

relação aos limites das áreas de influência (figura 22). Já na AID e ADA 

não há registro de processos minerários cadastrados junto à ANM. 
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Figura 22 - Processos minerários registrados na região da CGH. 
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7.1.7. Recursos hídricos superficiais 

A CGH Perdoncini está inserida no Rio do Campo, afluente da margem 

esquerda do Rio Mourão, pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Ivaí 

(sub-bacia nº 64)3 e à Região Hidrográfica do Paraná (bacia nº 6). No 

contexto regional, o Rio do Campo insere-se na Unidade Hidrográfica do 

Alto Ivaí (UH 7), conforme divisão proposta pelo Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CERH/PR) para a gestão dos recursos hídricos do 

Estado do Paraná4.  

 

A bacia do Alto Ivaí possui uma área de drenagem de 23.195,0 km2, 

abrangendo, total ou parcialmente, 56 municípios. Possui uma 

disponibilidade hídrica superficial de 94,4 m3/s, aproximadamente 8% do 

total disponível no estado. As principais atividades econômicas 

desenvolvidas nesta bacia estão relacionadas à agroindústria, pecuária e 

agricultura, com predomínio de cultivo de soja, trigo, milho e café 

(ÁGUASPARANÁ/SEMA, 2010). 

 

7.1.7.1. Detalhamento da bacia do Rio do Campo 

O Rio do Campo possui uma área de drenagem de 161,8 km2, abrangendo 

os municípios de Campo Mourão e Peabiru. Tem nascente nas 

proximidades do distrito de Piquirivai (Campo Mourão) em elevação de 

pouco mais de 660 m acima do nível do mar. O curso principal possui 

extensão da ordem de 54 km, desenvolvendo-se no sentido 

sudoeste/nordeste até sua foz no Rio Mourão, em elevação aproximada de 

330 m, resultando em uma declividade de 6,1 m/km.  Na figura 23, a 

seguir, é apresentada a delimitação de sua rede de drenagem, definida 

como área de influência indireta (AII) da CGH.  

                                    

3 Sub-Bacia nº 64: Paraná, Paranapanema, Amambaí e outros.  
4 Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006.  
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Figura 23 – Bacia hidrográfica do Rio do Campo. 
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7.1.7.1.1. Enquadramento  

No Estado do Paraná, a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente (SUREHMA) regulamentou o enquadramento dos cursos d’água 

da bacia do Rio Ivaí, de domínio do Estado, por meio da Portaria 

SUREHMA nº 019/1992, classificando todos os cursos como de classe 2 

(com base na revogada resolução CONAMA nº 20/86), com exceção 

àqueles utilizado para abastecimento público e seus afluentes, desde suas 

nascentes até a seção de captação para abastecimento público, quando a 

área desta bacia de captação foi menor ou igual a 50 km2.  

 

Por não constituir umas das exceções ao enquadramento da bacia, o Rio 

do Campo, bem como seus principais tributários, podem ser considerados 

como de classe 2.   

 

7.1.7.1.2. Detalhamento para a área do entorno da CGH 

O detalhamento da rede de drenagem compreendeu a identificação dos 

corpos hídricos existentes através de dados secundários (cartas do 

Ministério do Exército 1:50.000 para a microrregião envolvida no contexto 

do empreendimento), levantamento topográfico e obtenção de dados 

primários (verificação em campo).  

 

Os principais corpos hídricos da bacia do Rio do Campo são apresentados 

na tabela 10 a seguir conforme nomenclatura oficial (cartas topográficas), 

regime de escoamento (permanente/intermitente), área de influência 

(AII/AID/ADA) em que ocorre a nascente e a foz, local da foz (corpo 

hídrico em que ocorre confluência), direção da margem (sentido 

nascente/foz) e coordenadas de sua foz.  
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Tabela 10 – Rede de drenagem da bacia hidrográfica do Rio do Campo.    

Nº 
Identificação do corpo 

hídrico 

Regime de  

escoamento 

Áreas de influência 
Corpo hídrico de foz Margem 

Coordenadas UTM* 

Nascente Foz S (m) E (m) 

01 Água Paulista Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7331851 350758 

02 Sem identificação Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7332190 351501 

03 Água do Boldão Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7333865 352454 

04 Água Barro Preto Permanente AII AII Córrego Água das Barras Esquerda 7335802 350279 

05 Água das Barras Permanente AII AII Rio do Campo Esquerda 7335897 353304 

06 Água dos Papagaios Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7338749 359953 

07 Sem identificação Permanente AID AID Rio do Campo Direita 7341312 362626 

08 Sem identificação Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7343146 363658 

09 Córrego do Monjolo Permanente AII AII Rio Km 123 Esquerda 7343967 354940 

10 Córrego Lagoa de Prata Permanente AII AII Rio Km 123 Direita 7345860 359715 

11 Rio km 119 Permanente AII AII Rio Km 123 Direita 7346184 360569 

12 Água da Tafona Permanente AII AII Rio Km 123 Esquerda 7347197 361963 

13 Rio km 132 Permanente AII AII Rio do Campo Esquerda 7347863 363886 

14 Sem identificação Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7348596 365709 

15 Sem identificação Permanente AII AII Rio do Campo Direita 7350661 367118 

16 Córrego do Barreirinha Permanente AII AII Ribeirão da Lagoa Esquerda 7351519 360397 

17 Ribeirão da Lagoa Permanente AII AII Rio do Campo Esquerda 7354236 368062 

18 Sem identificação Permanente AII AII Rio do Campo Esquerda 7354519 367872 

19 Sem identificação Permanente AII AII Rio do Campo Esquerda 7355862 369302 

20 Rio do Campo Permanente AII AII Rio Mourão Esquerda 7357493 371231 

*Datum horizontal SIRGAS 2000, 22J.  
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O Rio do Campo foi durante décadas delimitador físico natural da 

expansão urbana de Campo Mourão, orientando o crescimento da cidade 

em paralelo ao seu curso. No trecho que sofre influência direta da CGH 

Perdoncini, apresenta diferentes dinâmicas hídricas em razão da presença 

das estruturas de barramento do antigo aproveitamento (figura 24). 

 

   

Figura 24 – Rio do Campo e estruturas do antigo aproveitamento hidrelétrico.  

 

A montante do barramento, o corpo hídrico apresenta baixa velocidade de 

escoamento, além de alterações de ambiente com menor fluxo em relação 

ao ambiente natural, sem que seja caracterizada, entretanto, uma 

transição de ambiente lótico para lêntico devido às pequenas dimensões 

do reservatório e baixo tempo de residência. A jusante, por sua vez, o 

curso apresenta elevada velocidade de escoamento, ocasionada pelo 

fundo rochoso e pela presença de quedas e corredeiras. Imediatamente a 

jusante do barramento há também um pequeno trecho (a 

aproximadamente 150 m) caracterizado como de vazão reduzida, estando 

sujeito à suspensão parcial do fluxo hídrico em períodos de estiagem 

prolongada.  

 

7.1.7.1.3. Usos da água 

O Rio do Campo é utilizado como manancial superficial de abastecimento 

da cidade de Campo Mourão, respondendo por 76% de toda a demanda. A 

vazão média atualmente explorada é de 1.100 m3/h (305,0 L/s), de 
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acordo com a portaria 763/2016 DPCA do ÁGUASPARANÁ, com período de 

bombeamento de 24 horas (ÁGUASPARANÁ, 2019). Além desta captação 

superficial, o sistema conta com a complementação de produção de 345,0 

m3/h (95,83 L/s) através de 5 mananciais subterrâneos (poços 

artesianos), conforme ilustrado no esquema a seguir.  

 

 

Figura 25 - Sistema de captação e tratamento de água existente no Município de 

Campo Mourão. 

Fonte: ANA, 2010. 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo 

Mourão (CAMPO MOURÃO, 2018) a garantia da oferta de água em 

atendimento às demandas futuras depende da ampliação/adequação dos 

sistemas existentes, já esgotados em suas capacidades de produção. 

Neste sentido, está prevista a ampliação da capacidade de produção do 

manancial superficial (Rio do Campo) e a perfuração de um novo poço 

artesiano, além da ampliação da estação de tratamento de água (ETA).  

 

O sistema de abastecimento descrito não será influenciado pela instalação 

da CGH Perdoncini, estando à captação superficial localizada a mais de 10 

km a montante do local de instalação do aproveitamento. O mesmo se 

espera para o Município de Peabiru (inserido na bacia do Rio do Campo), 
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já que seu sistema de abastecimento é operado exclusivamente por 

mananciais subterrâneos, não sendo esperados usos futuros de 

mananciais superficiais.  

 

Para conhecimento dos usos da água e dos pontos de lançamento de 

efluentes nas áreas de influência do empreendimento, foi realizado um 

levantamento das outorgadas para usos consuntivos e não consuntivos no 

banco de dados do Instituto das Águas do Paraná (ÁGUASPARANÁ, 2019). 

Com base neste levantamento foram identificadas 112 outorgas5 inseridas 

na bacia do Rio do Campo para usos consuntivos e não consuntivos, das 

quais apenas uma está inserida no entorno próximo ao empreendimento 

(AID), conforme apresentado na tabela a seguir.  

 

Tabela 11 – Outorgas presentes na bacia do Rio do Campo e por área de 

influência do empreendimento.  

Tipo de outorga 
Áreas de influência Total (por tipo 

de outorga) ADA AID AII 

Captação superficial - - 25 25 

Captação subterrânea - 1 71 72 

Obras e intervenções - - 10 10 

Lançamento de efluentes - - 3 3 

Aproveitamento hidrelétrico - - 2 2 

Total (por área de influência) 0 1 111 112 

   

Maiores detalhes das outorgas citadas, bem como sua localização sobre 

base cartográfica, podem ser visualizados na tabela 12 e figura 26. 

                                    

5 Não foram consideradas outorgas para usos insignificantes (dispensas).  
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Tabela 12 – Outorgas identificadas na bacia do Rio do Campo.  

Tipo de 

outorga 
Status 

Área de 

influência 
Uso Manancial Município 

Vazão 

(m³/h) 
h/dia 

Coordenadas UTM* 

S (m) E (m) 

Captação 

superficial 

Vencida AII Agropecuária Sem identificação Campo Mourão 20,0 6,0 7334531 348194 

Vencida AII Agropecuária Sem identificação Campo Mourão 4,0 24,0 7336205 350255 

Vencida AII Outros Sem identificação Campo Mourão 4,0 24,0 7335456 351449 

Vigente AII Saneamento Rio do Campo Campo Mourão 1100,0 22,0 7337584 355277 

Vencida AII Agropecuária Rio km 119 Campo Mourão 2,0 24,0 7338565 354859 

Vigente AII Outros Água Papagaios Campo Mourão 9,0 24,0 7338455 359949 

Vencida AII Agropecuária Córr. Pingo D'água Campo Mourão 7,5 24,0 7339660 362901 

Vencida AII Indústria Rio do Campo Campo Mourão 20,0 4,0 7342893 363274 

Vencida AII Comércio/serviço Rio do Campo Campo Mourão 5,0 10,0 7344356 364049 

Vigente AII Indústria Rio km 123 Campo Mourão 200,0 24,0 7344283 355432 

Vencida AII Outros Água Lagoa Preta Campo Mourão 12,6 24,0 7344985 360999 

Vigente AII Agropecuária Água da Tafona Peabiru 10,0 24,0 7347073 358406 

Vigente AII Agropecuária Rio km 123 Peabiru 24,0 24,0 7347453 362124 

Vencida AII Agropecuária Córr. Dos Mendes Peabiru 20,0 24,0 7351306 362649 

Vencida AII Outros Mina Campo Mourão 3,0 24,0 7327356 348150 

Vencida AII Outros Mina Campo Mourão 3,0 24,0 7341805 363130 

Vencida AII Outros Mina Campo Mourão 2,0 24,0 7341756 362350 

Vencida AII Indústria Mina Campo Mourão 3,0 10,0 7344305 355749 

Vencida AII Adm. pública Mina Campo Mourão 2,0 24,0 7344365 356865 

Vencida AII Indústria Mina Campo Mourão 3,0 10,0 7343556 361050 

Vencida AII Agropecuária Mina Campo Mourão 4,0 24,0 7344368 362778 

Vencida AII Agropecuária Mina Peabiru 20,0 24,0 7350856 362450 

Vencida AII Agropecuária Mina Peabiru 7,0 24,0 7351776 363979 

Vencida AII Outros Mina Peabiru 3,0 24,0 7353036 360820 

Vencida AII Agropecuária Mina Peabiru 1,0 5,0 7355172 365041 
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Tipo de 

outorga 
Status 

Área de 

influência 
Uso Manancial Município 

Vazão 

(m³/h) 
h/dia 

Coordenadas UTM* 

S (m) E (m) 

Captação 

subterrânea 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 4,0 2,0 7326814 349070 

Vigente AII Outros Poço Campo Mourão 5,0 18,0 7327970 348737 

Vigente AII Agropecuária Poço Campo Mourão 4,0 10,0 7328288 348114 

Vencida AII Agropecuária Poço Campo Mourão 2,0 4,0 7331035 354201 

Vencida AII Saneamento Poço Campo Mourão 40,0 20,0 7333456 352349 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 4,0 12,0 7334070 353465 

Vigente AII Agropecuária Poço Campo Mourão 5,0 6,0 7334497 354519 

Vencida AII Saneamento Poço Campo Mourão 12,0 8,0 7333956 356749 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 4,0 12,0 7336952 360816 

Vencida AII Saneamento Poço Campo Mourão 5,0 20,0 7336756 359749 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 2,5 10,0 7336786 359372 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 2,5 12,0 7337277 358852 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 10,0 5,0 7337356 358949 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 3,0 18,0 7337673 359260 

Vigente AII Agropecuária Poço Campo Mourão 5,0 8,0 7337878 358138 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 5,0 12,0 7338514 355524 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 10,0 3,0 7338029 360161 

Vigente AII Agropecuária Poço Campo Mourão 1,5 8,0 7338197 360696 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 6,0 8,0 7338556 356750 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 13,0 18,0 7338489 359894 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 50,0 17,0 7338806 359650 

Vigente AII Saneamento Poço Campo Mourão 50,0 18,0 7339128 358021 

Vigente AII Saneamento Poço Campo Mourão 80,0 18,0 7339106 359549 

Vigente AII Saneamento Poço Campo Mourão 40,0 20,0 7339146 359763 

Vigente AII Saneamento Poço Campo Mourão 100,0 20,0 7339206 359599 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 5,0 12,0 7339471 357251 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 8,0 3,0 7339657 358188 
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Tipo de 

outorga 
Status 

Área de 

influência 
Uso Manancial Município 

Vazão 

(m³/h) 
h/dia 

Coordenadas UTM* 

S (m) E (m) 

Captação 

subterrânea 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 2,0 15,0 7339822 358392 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 4,0 2,0 7339897 358253 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 2,5 8,0 7339630 361074 

Vigente AII Outros Poço Campo Mourão 2,5 12,0 7339906 359550 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 5,0 1,0 7340134 351914 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 4,0 2,0 7340113 359234 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 2,0 6,0 7340217 359211 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 1,3 10,0 7339956 360399 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 2,5 12,0 7340160 360397 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 1,7 6,0 7340402 360751 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 1,8 10,0 7340505 360244 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 3,0 8,0 7340763 359950 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 2,0 8,0 7340847 363346 

Vigente AII Agropecuária Poço Campo Mourão 5,0 5,0 7340886 362558 

Vigente AID Outros Poço Campo Mourão 3,0 3,0 7341264 361655 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 3,0 6,0 7341056 359150 

Vencida AII Indústria Poço Campo Mourão 10,0 8,0 7341756 362150 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 16,0 18,0 7341990 354465 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 40,0 18,0 7342057 354296 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 26,0 20,0 7342154 354051 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 15,0 20,0 7342244 354171 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 8,0 18,0 7342395 354639 

Vencida AII Outros Poço Campo Mourão 6,0 18,0 7341756 357950 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 6,0 8,0 7341756 360649 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 4,0 6,0 7341791 361141 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 3,0 3,0 7342093 361049 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 5,0 3,0 7342569 359432 
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Tipo de 

outorga 
Status 

Área de 

influência 
Uso Manancial Município 

Vazão 

(m³/h) 
h/dia 

Coordenadas UTM* 

S (m) E (m) 

Captação 

subterrânea 

Vigente AII Saneamento Poço Campo Mourão 40,0 20,0 7342779 360027 

Vigente AII Agropecuária Poço Campo Mourão 9,0 7,0 7344615 353545 

Vigente AII Indústria Poço Campo Mourão 90,0 18,0 7343973 355048 

Vencida AII Saneamento Poço Campo Mourão 58,0 18,0 7344856 361449 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Campo Mourão 5,0 2,0 7345425 362177 

Vencida AII Saneamento Poço Campo Mourão 35,0 20,0 7345356 363450 

Vigente AII Outros Poço Peabiru 9,0 9,0 7347198 363401 

Vencida AII Agropecuária Poço Peabiru 7,0 8,0 7348156 361699 

Vencida AII Comércio/serviço Poço Peabiru 3,0 8,0 7349324 362428 

Vencida AII Agropecuária Poço Peabiru 3,0 8,0 7351966 356174 

Vencida AII Outros Poço Peabiru 8,0 4,0 7352006 357950 

Vigente AII Saneamento Poço Peabiru 35,0 12,0 7353645 362581 

Vigente AII Saneamento Poço Peabiru 60,0 4,0 7354196 362247 

Vigente AII Saneamento Poço Peabiru 18,0 12,0 7354396 362655 

Vigente AII Comércio/serviço Poço Peabiru 3,0 1,0 7353995 363512 

Vigente AII Saneamento Poço Peabiru 15,0 12,0 7354021 363933 

Vencida AII Indústria Poço Peabiru 5,0 8,0 7355141 364310 

Vencida AII Agropecuária Poço Peabiru 3,0 6,0 7354345 366114 

Obras e 

intervenções 

Vencida AII Adm. pública Rio do Campo Campo Mourão - - 7339077 360571 

Vigente AII Comércio/serviço Rio km 119 Campo Mourão - - 7341695 358418 

Vigente AII Outros Rio km 119 Campo Mourão - - 7342064 359615 

Vigente AII Comércio/serviço Rio km 119 Campo Mourão - - 7342993 360512 

Vigente AII Comércio/serviço Rio km 119 Campo Mourão - - 7343142 360626 

Vigente AII Comércio/serviço Rio km 119 Campo Mourão - - 7343182 360649 

Vigente AII Comércio/serviço Rio km 119 Campo Mourão - - 7343378 360738 

Vigente AII Comércio/serviço Rio km 119 Campo Mourão - - 7343562 360982 

Vencida AII Adm. pública Rio do Campo Campo Mourão - - 7344730 362633 
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Tipo de 

outorga 
Status 

Área de 

influência 
Uso Manancial Município 

Vazão 

(m³/h) 
h/dia 

Coordenadas UTM* 

S (m) E (m) 

Obras e 

intervenções 
Vigente AII Adm. pública Sem identificação Peabiru - - 7353350 362926 

Lançamento de 

efluentes 

Vigente AII Indústria Rio km 123 Campo Mourão 6,0 24,0 7343369 354471 

Vigente AII Saneamento Rio do Campo Campo Mourão 6,0 24,0 7345525 363623 

Vigente AII Saneamento Rio km 123 Peabiru 6,0 24,0 7346257 360571 

Aproveitamento 

hidrelétrico 
Vigente AII 

Produção e 

distribuição de 

energia 

Rio do Campo Campo Mourão - - 7343556 363510 

*Datum horizontal SIRGAS 2000; 22J 

Fonte: ÁGUASPARANÁ, 2019.  
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Figura 26 – Outorgas identificadas no entorno do empreendimento. 
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Com relação à existência de aproveitamentos hidrelétricos e estruturas 

hidráulicas, a bacia do Rio do Campo não possui estudos energéticos 

desenvolvidos ou registrados na ANEEL. Entretanto, por meio dos dados 

da ANEEL, disponibilizados pelo portal BIG (Banco de Informações de 

Geração), foi identificado um aproveitamento hidrelétrico a jusante do 

local de estudo, denominado CGH Casali (ANEEL, 2019).  

 

A CGH teve suas estruturas instaladas no início da década de 1960 para o 

fornecimento de energia a indústria do ramo madeireiro, posteriormente 

abandonada. Atualmente, a CGH, que possui registro ativo na ANEEL 

(nº 1023/2011) e outorga vigente para uso das águas (tabela 12), 

encontra-se em processo de conformação de suas estruturas e 

regularização junto ao órgão ambiental. 

 

A bacia do Rio do Campo possui ainda um segundo barramento, localizado 

aproximadamente 1.800 metros a montante da CGH Perdoncini, destinado 

à recreação (Parque Estadual do Lago Azul).  

 

7.1.7.2. Qualidade das águas superficiais 

O diagnóstico ambiental da qualidade da água se configura como uma 

referência prévia a qualquer intervenção em função da implantação da 

reforma e operação futura do empreendimento. O presente estudo da 

condição atual dos corpos hídricos inseridos nas áreas de influência da 

CGH Perdoncini foi conduzido mediante avaliação de dados secundários de 

estações existentes na bacia do Rio do Campo, definida como AII do 

empreendimento, conforme descrito nos itens a seguir. 

 

7.1.7.2.1. Avaliação de dados secundários de qualidade da água 

De acordo com dados do sistema de informações hidrológicas mantido 

pelo Instituto de Águas do Paraná, existe apenas um posto de 
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monitoramento de qualidade da água na área de interesse, 

correspondendo à estação ETA Campo Mourão (Código 64671950), que 

tem seus dados apresentados na tabela a seguir, sendo sua localização 

apresentada na figura 27.  

 

Tabela 13 - Estação de monitoramento de qualidade da água inserida na AII do 

empreendimento. 

Estação ETA Campo Mourão 

Código/ sigla 64671950 

Município Campo Mourão/PR 

Entidade responsável Agência Nacional das Águas (ANA) 

Latitude 24° 03' 55'' 

Longitude 52° 24' 59'' 

Bacia hidrográfica Bacia do Ivaí 

Corpo hídrico Rio do Campo 

 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

79 

 

Figura 27 – Localização da estação de monitoramento da qualidade da água ETA 

Campo Mourão inserida na AII do empreendimento. 
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7.1.7.2.2. Avaliação de dados de qualidade da água  

Visando uma caracterização da condição atual da qualidade das águas do 

Rio do Campo, em que se insere o empreendimento, recorreu-se aos 

dados de qualidade de água registrados na estação ETA Campo Mourão no 

ano de 2019, inserida a montante da área da CGH Perdoncini. Da posse 

dos dados da referida estação, os mesmos os mesmos foram comparados 

com os padrões para rios de água doce classe 2 (Resolução Conama 

nº 357/2005), em que se enquadra o rio avaliado conforme exposto 

anteriormente. 

 

7.1.7.2.3. Compilação de dados 

Os resultados analíticos foram organizados em uma planilha digital, 

permitindo uma avaliação em linha dos resultados obtidos para cada 

parâmetro. Adicionalmente, para enriquecimento das discussões, foram 

calculados os índices de estado trófico (IET) e de qualidade das águas 

(IQA), metodologias amplamente reconhecidas para avaliação quali-

quantitativa de corpos hídricos. 

 

7.1.7.2.4. Resultados e discussões 

A seguir são apresentados os resultados analíticos de qualidade da água 

superficial disponibilizados pela ANA para a estação ETA Campo Mourão, 

registrados em fevereiro e maio de 2019.  

 

De forma a facilitar a visualização dos resultados, os dados obtidos são 

apresentados por meio de marcações em três cores diferentes. Marcações 

em vermelho representam os dados de concentração que se mostraram 

superiores aos padrões de referência para água doce classe 2. Marcações 

em verde representam os valores em atendimento aos padrões de 

referência. Por fim, marcações em preto representam os dados que não 
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possuem limites especificados em legislação vigente (Resolução CONAMA 

n° 357/2005). 

 

Tabela 14 - Resultados analíticos de qualidade da água disponibilizados pela 

ANA para a estação ETA Campo Mourão. 

Parâmetro Unidade 
Resultados Limite (classe 2) 

Fev/2019 Mai/2019 Mínimo Máximo 

Alcalinidade total Mg CaCO3/L 8,30 11,00 - - 

Cloretos Mg Cl/L 1,50 0,50 - - 

Condutividade µS/cm 187,00 33,00 - - 

DBO mg/L O2 2,00 <2,00 - 5,0 

DQO mg/L O2 25,00 5,60  - 

Coliformes  
termotolerantes (e. coli) (1) 

NMP/100 mL 3700 210 - 1000 

Fosfato reativo solúvel mg P.L-1 0,0040 <0,0020 - - 

Fósforo total (2) mg P.L-1 0,130 0,031 - 0,10 

Nitratos mg N.L-1 0,240 0,230 - 10,0 

Nitrogênio amoniacal (3) mg N.L-1 0,062 0,049  3,7 

Nitrogênio total mg N.L-1 0,940 0,390 - - 

Oxigênio dissolvido mg/L O2 7,38 8,50 5,0 - 

pH U pH 6,68 7,28 6,0 9,0 

Saturação de oxigênio % 88,50 - - - 

Sólidos dissolvidos Totais mg.L-1 68,00 31,00 - 500 

Sólidos suspensos totais mg.L-1 58,00 17,00 - - 

Temperatura do ar ºC 24,30 24,00 - - 

Temperatura da água ºC 20,90 18,10 - - 

Turbidez NTU 45,0 20,0 - 100 
(1) Coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução 

CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o 

período de um ano, com frequência bimestral. (2) VMP ambiente lêntico: 0,03 mg/L; VMP ambiente 

intermediário: 0,05 mg/L; VMP ambiente lótico: 0,10 mg/L. (3) VMP em função do pH: 3,7mg/L N (pH ≤ 7,5); 

2,0 mg/L N (7,5 < pH ≤ 8,0); 1,0 mg/L N (8,0 < pH ≤ 8,5); 0,5 mg/L N (pH > 8,5).  

Fonte: ÁGUASPARANÁ, 2019. 

 

A avaliação dos dados secundários disponibilizados aponta para uma boa 

condição geral de qualidade das águas do Rio do Campo, principal corpo 

hídrico inserido nas áreas de influência do empreendimento, uma vez que, 

com exceção dos parâmetros coliformes termotolerantes” e fósforo total, 

em fevereiro/ 2019, evidenciou-se o total atendimento aos padrões 

constantes na Resolução CONAMA nº 357/2005 para rios pertencentes à 

classe “2”, sendo tal cenário de atendimento ratificado pelo IQA calculado, 

conforme figura 28.  
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Merece atenção a maior presença de coliformes termotolerantes em 

fevereiro/2019, o que indica uma possível contaminação de origem 

bacteriológica, possivelmente sanitária (fecal), uma vez que coliformes do 

grupo E. coli estão sempre presentes em densidades elevadas nas fezes 

de animais de sangue quente (humanos, mamíferos em geral) e 

raramente são encontrados na água ou solo que não tenha recebido 

contaminação fecal. A concentração de fósforo total, também registrada 

em fevereiro/2019 e acima do limite de 0,10 mg/L para ambientes lóticos, 

reforça a possível contribuição associada a efluente sanitário. 

 

 

Figura 28 – IQA calculado para a estação ETA Campo Mourão.  

 

Embora um dos valores observados de coliformes tenha se apresentado 

superior ao padrão legislado, este resultado não configura por si só 

desacordo com o padrão da Resolução CONAMA nº 357/2005, já que para 

tal deveriam ser verificados valores superiores em 80% ou mais de pelo 

menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com 

frequência bimestral. 

 

Com relação ao Índice de Estado Trófico (IET), o mesmo tem a finalidade 

de avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e 

seu efeito relacionado ao crescimento excessivo de algas, ou o potencial 
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para o crescimento. O índice foi calculado apenas para a variável fósforo 

total – PT uma vez que a estação não disponibilizou dados referentes à 

variável clorofila a.  

 

 

Figura 29 – IET calculado para a estação ETA Campo Mourão.  

 

Como pode ser observado na figura 29, o resultado deste índice variou 

entre 51,8 e 59,2, enquadrando o estado trófico da estação ETA Campo 

Mourão em mesotrófico, o qual corresponde a corpos d’água com 

produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a qualidade 

da água, mas em níveis aceitáveis. 

 

Diante do exposto, tem-se que, apesar de possíveis contribuições de 

esgoto sanitário a montante do ponto de monitoramento em questão, as 

águas do Rio do Campo se mostram em boa qualidade frente ao elevado 

atendimento aos requisitos legais dos parâmetros considerados na 

avaliação e aos resultados dos índices de qualidade de água e do estado 

trófico apresentados. 
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7.2. Meio biótico 

7.2.1. Flora 

A regularização do empreendimento demandará uma intervenção pontual 

em vegetação, de forma a viabilizar a área de manobra para 

descarregamento e instalação da turbina helicoidal no desnível existente.  

Essa intervenção demandará a poda, transplante e, em último caso, a 

supressão de até 16 árvores isoladas, das quais duas pertencem a 

espécies exóticas e uma é árvore morta. Esse detalhamento é 

apresentado no relatório de inventário florestal e pedido de intervenção de 

baixo impacto em APP.  

 

7.2.1.1. Classificação da vegetação na área de influência do 

empreendimento 

7.2.1.1.1. Vegetação original 

A bacia hidrográfica onde o empreendimento está localizado está inserida 

no Bioma Mata Atlântica, ecossistema esse que abrange diversas 

formações vegetais muito distintas, variando desde formações herbáceas 

abertas (campos nativos) até formações florestais bem estruturadas de 

alta biodiversidade. Na área de influência do empreendimento, a principal 

fitofisionomia que ocorre é denominada popularmente como mata-de-

araucária ou mata-de-pinhais. Essa formação florestal tem como principal 

característica a ocorrência do pinheiro-do-paraná, espécie que assume 

grandes dimensões e domina fisionomicamente essa formação.  

 

A região de Campo Mourão apresenta ainda um encrave de vegetação 

relictual de Cerrado, que atualmente apresenta-se muito degradada e sem 

seus elementos mais característicos. Essa cobertura original é 

apresentada no mapa da figura a seguir, com a ressalva de que a área 
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onde o empreendimento se localiza é caracterizada como Floresta 

Ombrófila Mista Montana. 
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Figura 30 - Fitogeografia da bacia hidrográfica do Rio do Campo. 
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Floresta Ombrófila Mista (Mata-de-araucária) 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) é exclusiva dos planaltos da região Sul 

do Brasil, com disjunções na região Sudeste e em países vizinhos 

(Paraguai e Argentina), e encontra-se, predominantemente, entre 700 e 

1200 m sobre o nível do mar, podendo, eventualmente, ocorrer fora dos 

limites (IBGE, 1992). 

 

É uma unidade fitoecológica onde se contempla a coexistência de 

representantes das floras tropical (afro-brasileira) e temperada (austro-

brasileira), em marcada relevância fisionômica de elementos Coniferales e 

Laurales, onde domina a Araucaria angustifolia (Araucariaceae), espécie 

gregária de alto valor econômico e paisagístico (IBGE, 1992). 

 

Uma das principais espécies associadas a essa formação florestal é a 

Araucaria angustifolia. A ela se integram diversas espécies características, 

tais como: Ocotea porosa (imbuia), Ilex paraguariensis A. St. Hil. (erva-

mate), Dicksonia sellowiana Hook. (xaxim-bugio), Ocotea odorifera 

(canela-sassafrás), Cedrela fissilis Vell. (cedro-rosa), Campomanesia 

xanthocarpa Mart. ex O. Berg (gabiroba), Podocarpus lambertii Klotzsch 

ex Endl. (pinheiro-bravo), entre outras (MAACK, 2002). 

 

7.2.1.1.2. Vegetação atual 

Atualmente a vegetação que recobre a área de intervenção se encontra 

descaracterizada com relação às suas características originais. Nas áreas 

de influência do empreendimento são observadas diversas espécies 

arbóreas exóticas, com predominância de Pinus sp. e algumas nativas 

isoladas em meio à pastagem. Próximo ao leito do rio a vegetação pode 

ser classificada como em estágio inicial de regeneração, que ocupou áreas 

de pastagem abandonada, por este motivo ainda observa-se a presença 

de espécies gramíneas exóticas na APP. Foram verificados também 

afloramentos rochosos em alguns pontos da AID.  
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Figura 31 - Aspecto geral da área que sofrerá intervenção. 

 

 

Figura 32 - Aspecto do canal adutor. 

 

Canal existente 
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Figura 33 - Indivíduo que deverá passar por supressão de vegetação, na borda 

do canal de adução. 

 

 

Figura 34 - Vegetação em estágio inicial às margens do rio. 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

90 

7.2.1.1.3. Levantamento florístico 

A tabela a seguir apresenta o levantamento florístico da área afetada e 

seu entorno imediato, que corresponde à Área de Influência Direta (AID) 

do empreendimento. Nenhuma das espécies avistadas na área a ser 

afetada pelo empreendimento é citada em listas de espécies ameaçadas, 

tanto em esferas estaduais, quanto federais ou mundiais. 
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Tabela 15 - Levantamento florístico da área afetada e seu entorno imediato. 

Espécie Família Forma de vida Procedência Endemismo 

Schinus terebinthifolia Anacardiaceae Arbusto, Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Annona rugulosa Annonaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Annona sylvatica Annonaceae Árvore Nativa Endêmica do Brasil 

Cordia americana Boraginaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Gymnanthes klotzschiana Euphorbiaceae Arbusto, Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Parapiptadenia rigida Fabaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Malpighiaceae sp. Malpighiaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Luehea divaricata Malvaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Psidium guajava Myrtaceae Árvore Naturalizada Não endêmica do Brasil 

Cecropia pachystachya Urticaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Pinus taeda Pinaceae Árvore Naturalizada Não endêmica do Brasil 

Mimosa bimucronata Fabaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Ceiba speciosa Malvaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Casearia sylvestris Salicaceae Arbusto, Árvore, Subarbusto Nativa Não endêmica do Brasil 

Syagrus romanzoffiana Arecaceae Erva Nativa Não endêmica do Brasil 

Aechmea distichantha Bromeliaceae Erva Nativa Endêmica do Brasil 

Blepharocalyx salicifolius Myrtaceae Arbusto, Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Hovenia dulcis Rhamnaceae Árvore Naturalizada Não endêmica do Brasil 

Campomanesia xanthocarpa Myrtaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Erythrina crista-galli Fabaceae Árvore Nativa Não endêmica do Brasil 

Hedychium coronarium Zingiberaceae Erva Naturalizada Não endêmica do Brasil 

Citrus x limon Rutaceae Árvore Naturalizada Não endêmica do Brasil 
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As imagens a seguir apresentam algumas das espécies avistadas no local. 

 

  

Figura 35 – A - Campomanesia xanthocarpa; B - Erythrina crista-galli. 

 

A B 
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Figura 36 - A - Gymnanthes klotzschiana; B - Luehea divaricata; C - Syagrus 

romanzoffiana; D - Ceiba speciosa. 

 

A B 

C D 
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7.2.1.1.4. Resumo da supressão de vegetação 

Será necessária a supressão de 16 indivíduos arbóreos isolados para as 

obras de regularização do empreendimento, totalizando um volume de 

madeira de 0,809 m³. Dois desses indivíduos pertencem à espécie exótica 

Psidium guajava (goiabeira). Um dos indivíduos mensurados corresponde 

a uma árvore morta. Nenhum dos indivíduos a serem suprimidos pertence 

a espécies ameaçadas de extinção. A lista completa das espécies com os 

quantitativos de supressão é apresentada na tabela 16, a seguir. 

 

Tabela 16 - Quantificação da supressão de vegetação. 

*Espécie exótica. 

 

O mapa a seguir apresenta a localização dos indivíduos a serem 

suprimidos.  

Família Espécie 
Nome 

popular 
N 

Volume 

total (m³) 

 Volume 

comercial 

(m³) 

Volume de 

lenha (m³) 

Fabaceae 
Parapiptadenia 

rigida 

angico-

vermelho 
4 0,289 0,124 0,165 

Annonaceae 
Annona 

rugulosa 

ariticum-de-

porco 
2 0,067 0,023 0,044 

Myrtaceae 
Psidium 

guajava* 
goiabeira 2 0,058 0,032 0,026 

Anacardiaceae 
Schinus 

terebinthifolia 

aroeira-

brava 
1 0,028 0,011 0,018 

Annonaceae 
Annona 

sylvatica 
ariticum 1 0,024 0,01 0,015 

Boraginaceae 
Cordia 

americana 
guajuvira 1 0,019 0,013 0,006 

Euphorbiaceae 
Gymnanthes 

klotzschiana 
branquilho 1 0,071 0,019 0,052 

Malpighiaceae 
Malpighiaceae 

sp. 
- 1 0,093 0,043 0,05 

Malvaceae 
Luehea 

divaricata 

açoita-

cavalo 
1 0,042 0,021 0,021 

Morta Morta morta 1 0,044 0,035 0,009 

Urticaceae 
Cecropia 

pachystachya 
embaúba 1 0,073 0,022 0,05 

Total Geral 16 0,809 0,353 0,456 
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Figura 37 - Localização das árvores isoladas a serem suprimidas. 
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7.2.2. Intervenção em APP 

A nova área de intervenção em APP corresponde a 0,039 ha e a 

intervenção pretérita, ocorrida à época de instalação do reservatório, 

consiste em 0,018 ha. Somando-se as duas áreas, tem-se 0,057 ha de 

intervenção em APP. 

 

A área total de APP do Rio do Campo na propriedade é de 6,07 ha, 

portanto, a intervenção requerida representa apenas 0,94% da área total 

da APP. Neste contexto, o projeto está em consonância com a Resolução 

Conjunta Sema/IAP nº 21/2007, que estabelece que a intervenção 

eventual e de baixo impacto em APP não pode exceder ao percentual de 

5% (cinco por cento) da APP impactada localizada na propriedade.  

 

A figura a seguir apresenta a área objeto de intervenção na APP do Rio do 

Campo.  
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Figura 38 - Mapa de intervenções em áreas de preservação permanente. 
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7.2.3. Fauna terrestre 

Sob o ponto de vista biogeográfico, a fauna da área de estudo situa-se na 

Província Atlântica (Domínio “Mata Atlântica”) e Sub-Província Guarani 

(MELLO-LEITÃO, 1946). De forma geral, a região adjacente ao 

empreendimento é constituída basicamente por áreas de pastagens, 

agricultura e remanescentes florestais com diferentes graus de 

descaracterização. Com a ocupação do espaço, seja no meio rural ou 

urbano, a vegetação nativa foi eliminada ou fragmentada em 

remanescentes. A fragmentação observada nas florestas naturais da 

região traz diversas consequências ecológicas, entre elas, o efeito de 

borda. Esse processo de aumento da proporção perímetro de borda/área 

florestal acarreta em mudanças físicas, como aumento de temperatura 

decorrente da penetração facilitada de ventos quentes no interior do 

fragmento e incidência de radiação solar (MALCHOW et al, 2006).  

 

Dessa forma, tais mudanças influenciam diretamente a dinâmica do 

ecossistema, afetando, entre outros pontos a biodiversidade de uma 

maneira geral. Assim, tais alterações na paisagem natural provocam 

modificações significativas nas comunidades e até mesmo o 

desaparecimento de espécies de menor plasticidade ecológica dos diversos 

grupos de vertebrados terrestres. Adicionalmente, a introdução de 

espécies exóticas e domésticas leva à extinção local de algumas espécies-

chave e favorece espécies com maior capacidade de adaptação a 

ambientes antrópicos (REDFORD, 1992).  

 

Dentre os anfíbios, as famílias mais representativas na região são Hylidae, 

Leptodactylidae e Bufonidae (AFFONSO et al. 2014). De forma geral, os 

anfíbios são considerados sensíveis às alterações na estrutura da 

vegetação (WATSON et al., 1995). Assim, o tipo de cobertura vegetal e a 

ocorrência de perturbações pretéritas no ambiente limitam a diversidade e 

composição das espécies de anfíbios da localidade. Desta forma, quanto 
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às espécies presentes no local e entorno do empreendimento, é esperada 

a dominância de espécies comuns de baixa exigência ecológica, como o 

sapo-ferreiro (Hypsiboas faber), perereca-de-banheiro (Scinax 

fuscovarius), a rã-chorona (Physalaemus cuvieri), entre outras.  

 

Quanto aos répteis da região, estes são representados por duas grandes 

ordens, Squamata e Testudines. Dentre os Squamata, dadas as 

características ambientais do local e entorno, pode-se citar a ocorrência 

de cobras do gênero Philodryas e Bothrops, assim como o lagarto teiú 

(Salvator merianae) e a lagartixa-de-parede (Hemidactylus mabouia), 

uma espécie exótica oriunda da África. Dentre os Testudines, o cágado-

pescoço-de-cobra (Hydromedusa tectifera) pode ocorrer nos locais de 

águas lênticas com bastante vegetação (BUJES; VERRASTRO, 2008) a 

montante do empreendimento, uma vez que no Paraná, a espécie pode 

ser encontrada desde o nível do mar até cerca de 1.120 m (RIBAS; 

MONTEIRO FILHO, 2002). 

 

Em relação aos mamíferos, é esperado o predomínio de espécies 

sinantrópicas ou de baixa exigência ambiental, como a capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris), espécies de tatu, como o tatu-galinha 

(Dasypus novemcinctus) e marsupiais como o gambá–de-orelha-branca 

(Didelphis albiventris). No entanto, por mais que degradados, a presença 

de remanescentes florestais no entorno possibilita a ocorrência de 

espécies de maior exigência ambiental, como alguns felídeos (e.g. 

Leopardus guttulus), canídeos (e.g. Cerdocyon thous), cervídeos (e.g. 

Mazama spp.) e espécies como o mão-pelada (Procyon cancrivorus). 

 

Segundo Cracraft (1985), a região compreende área de endemismos 

avifaunísticos, denominada "Paraná Center", que corresponde a todo o 

Planalto Meridional Brasileiro. Dentre as famílias de aves com maior 

riqueza de espécies na região, destacam-se as famílias Tyrannidae e 

Thraupidae. A família Tyrannidae (bem-te-vis e afins) é composta 
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principalmente por espécies insetívoras que vivem em todos os estratos 

da mata (SICK, 1997). Por outro lado, a família Thraupidae é 

representada por espécies como os sanhaços, tico-ticos, tiês, que são 

predominantemente frugívoras e granívoras que desempenham um 

importante papel na dispersão de sementes de plantas ornitocóricas 

(SICK, 1997).  

 

Dada a degradação dos ambientes florestais adjacentes, espera-se a 

predominância local e regional de espécies de aves de borda de mata, e 

dieta predominantemente insetívora, como a choca-da-mata 

(Thamnophilus caerulescens). Em decorrência da urbanização do entorno, 

também se destaca a ocorrência de espécies sinantrópicas, ou seja, 

espécies que ampliam sua distribuição regional na medida em que a 

vegetação original é suprimida. Apresentam caráter generalista e elevada 

plasticidade aos impactos causados por atividades humanas em paisagens 

alteradas. Dentre estas espécies, estão a pomba-asa-branca (Patagioenas 

picazuro), joão-de-barro (Furnarius rufus), anu-branco (Guira guira), anu-

preto (Crotophaga ani), quero-quero (Vanellus chilensis), sabiá-laranjeira 

(Turdus rufiventris) dentre outros. (SICK, 1997). Por outro lado, apesar 

de degradado, existe a ocorrência de ambiente florestal no local e 

entorno, o que também permite a ocorrência de algumas espécies de aves 

florestais, como por exemplo, o surucuá-variado (Trogon surrucura) e 

juriti-pupu (Leptotila verreauxi). 

 

Assim, a fragmentação florestal, proximidade com áreas urbana, presença 

de espécies exóticas como Pinus spp. e Brachiaria spp. e o grau de 

degradação das áreas naturais do entorno da CGH Perdoncini leva a uma 

composição de espécies caracterizada, predominantemente, por espécies 

de baixa exigência ambiental e adaptadas aos ambientes de influência 

antrópica presentes no entorno.  

 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

101 

7.2.3.1. Fauna aquática 

Com base em alguns estudos realizados da bacia do Rio Ivaí é possível 

inferir a ocorrência de mais de 100 espécies de peixes, pertencentes a oito 

ordens e 27 famílias (ENGEMIN, 2013; ARAÚJO et al., 2009; ABELHA, 

2007; VIANA et al., 2013; VALDUGA, 2010; ARAÚJO, et al., 2011). Este 

montante corresponde a mais de 30% das espécies presentes no estado 

do Paraná. A ordem com maior número de espécies na região é a 

Siluriformes, seguida da ordem Characiformes que são de fato as ordens 

com maior diversidade da ictiofauna em diversos biomas, incluindo a Mata 

Atlântica do Estado do Paraná (ABILHOA et al. 2011).  

 

No entanto, o pequeno porte do Rio do Campo, proximidade de áreas 

urbanas, presença de reservatório a montante (Parque do Lago) e 

proximidade do empreendimento em relação à cabeceira do rio, atuam 

como filtros ambientais e ecológicos, fazendo com que apenas uma 

pequena parcela da ictiofauna da região ocorra no local. Assim, espécies 

de menor exigência ambiental, pequeno porte, e sem atividades 

migratórias de larga escala, como lambaris (Astyanax spp.), jundiás 

(Rhamdia quelen) e espécies do gênero Hypostomus, tendem a serem 

mais comuns no local do empreendimento.  

 

7.2.4. Unidades de conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) define e 

regulamenta as categorias de unidades de conservação nas instâncias 

federal, estadual e municipal, separando-as em dois grupos: de proteção 

integral, com a conservação da biodiversidade como principal objetivo, e 

áreas de uso sustentável, que permitem várias formas de utilização dos 

recursos naturais, aliado à proteção da biodiversidade.  
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De acordo com a Resolução Conama nº 428/2010, no processo de 

licenciamento ambiental, quando não se tratar de EIA/RIMA, o órgão 

ambiental deverá dar ciência ao órgão responsável pela administração da 

UC quando o empreendimento puder causar impacto direto na UC; estiver 

localizado em sua ZA; ou estiver localizado no limite de até 2 mil metros 

da UC, cuja ZA não tenha sido estabelecida. 

 

Desta maneira, foram investigadas as unidades de conservação (conforme 

SNUC) existentes nas proximidades do empreendimento, sendo 

identificada que a UC mais próxima se trata do Parque Estadual do Lago 

Azul, com área incidente nos municípios de Campo Mourão e Luiziana, 

distante a aproximadamente 8 km do empreendimento.  

 

A figura a seguir apresenta espacialização da UC identificada em relação 

ao empreendimento. Como pode ser observado, a CGH não causou nem 

causará impactos em qualquer unidade de conservação, área de entorno 

ou zona de amortecimento.  
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Figura 39 - Localização de unidades de conservação. 
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7.2.5. Áreas prioritárias para a conservação 

As APCs possuem importância para efeito de formulação e implementação 

de políticas públicas, programas, projetos e atividades voltadas à 

conservação, pesquisa e utilização sustentável de componentes da 

biodiversidade. 

 

Contudo, do ponto de vista legal, não há necessidade de obtenção de 

autorização ou anuência de qualquer instituição no processo de 

licenciamento ambiental para a implantação de empreendimentos que 

estejam inseridos em APCs, como ocorre em caso de empreendimentos 

que estejam inseridos em unidades de conservação da natureza ou em 

seu entorno. 

 

Por meio da Portaria nº 126/2004 o Ministério do Meio Ambiente 

estabelece que as áreas prioritárias são as apresentadas no mapa "Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira", publicado em novembro de 2003 

e reeditado em maio de 2004. Com base nos dados de espacialização 

disponíveis sobre as APCs disponibilizada pelo MMA, evidenciou-se não há 

sobreposição a qualquer área prioritária para conservação estabelecida 

pelo MMA.  

 

7.2.6. Áreas estratégicas para conservação e recuperação da 

biodiversidade no Estado do Paraná 

A resolução conjunta SEMA/IAP nº 005/2009, que estabelece e define o 

mapeamento das áreas estratégicas para a conservação e a recuperação 

da biodiversidade no Estado do Paraná, é uma ferramenta para gestão 

ambiental com base no planejamento da paisagem, delimitando as áreas 

de maior importância para a biodiversidade paranaense. Consiste em um 

mapeamento ambiental realizado com base em diagnósticos do meio físico 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

105 

e biótico, e conceitos de ecologia da paisagem, delimitando as áreas de 

maior importância para a biodiversidade paranaense. 

 

Sobrepondo-se a área de influência do empreendimento com o 

mapeamento estabelecido na referida resolução, observa-se que algumas 

porções são consideradas estratégicas para conservação e para 

restauração da biodiversidade. No entanto, como ocorrem com as APCs 

(delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente), tais mapeamentos têm 

como objetivo auxiliar no planejamento ambiental estratégico do estado, e 

não apresentam restrições diretas quanto ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos em tais locais. 

 

Devem, entretanto, orientar ações de conservação e recuperação, 

inclusive no âmbito das ações e programas ambientais. A figura a seguir 

apresenta espacialização das áreas estratégicas para conservação e 

recuperação em relação ao empreendimento. 
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Figura 40 - Mapa de áreas estratégicas para conservação e restauração da 

biodiversidade. 
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7.3. Meio antrópico 

Para a análise das temáticas relativas ao meio antrópico foi adotada como 

área de estudo o Município de Campo Mourão ao considerar que se trata 

do processo de regularização de uma CGH já instalada e que operou na 

década de 1980, com a finalidade de suprir parte do consumo da energia 

destinada aos equipamentos de corte de uma antiga madeireira. Com o 

fim da operação da madeireira no local, as atividades da geração de 

energia foram suspensas, mas as estruturas de barramento e adução 

permaneceram, logo com impactos já consolidados. 

 

Apresenta-se a seguir uma caracterização sucinta dos aspectos abordados 

para este meio elaborada a partir de levantamentos e compilação de 

informações secundárias. As informações foram obtidas através de 

acessos a bases de dados oficiais. Esta análise subsidia a identificação e 

mensuração de impactos do empreendimento ao meio antrópico, assim 

como norteia a determinação de medidas de potencialização, mitigatórias 

e/ou compensatórias. 

 

7.3.1. Dinâmica demográfica 

A população estimada de Campo Mourão em 2018 é de 94.212 pessoas, 

sendo que a população censitária de 2010 foi equivalente a 87.194 

habitantes, representando uma densidade demográfica de 115,05 

hab/km² (IBGE, 2019a). 

 

Entre 1970 e 2010 (figura 41) a população de Campo Mourão aumentou 

13%, com oscilações (crescimentos e decrescimentos) nos períodos de 

censos demográficos (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010) e contagens 

populacionais (1996 e 2007). 
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Em relação à taxa de urbanização se verifica no período um crescimento 

contínuo, passando de 36% em 1970 para aproximadamente 95% em 

2010, sendo que ao longo da década de 1970 houve uma alteração de 

perfil de maioria rural para maioria urbana (figura 41). 

 

No tocante à composição quanto ao gênero (figura 41) se nota que em 

1970 e 1980 havia leve maioria masculina na população, enquanto de 

1991 a 2010 houve uma inversão, com maioria feminina. Ao se observar a 

razão sexo, compreendida como número de homens a cada 100 mulheres, 

nota-se uma redução contínua entre 1970 e 2007, passando de 105,58 

para 91,96, com suave crescimento em 2010, atingindo o valor de 92,99 

(figura 41). Assim, pelos valores apresentados, de modo geral se pode 

dizer que a estrutura populacional apresenta certo equilíbrio quanto à 

questão de gênero. 
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Figura 41 – Gráficos de caracterização demográfica de Campo Mourão entre 

1970 e 2010. 

Fonte: IBGE, 2019b. 
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7.3.2. Caracterização das atividades econômicas 

O Produto Interno Bruto (PIB) possibilita mensurar a produção econômica 

de determinado local e período, assim, configura-se como um meio 

adequado para a caracterização da economia e atividades econômicas 

desenvolvidas nos municípios da área de estudo. Deste modo, foi 

realizada a análise do PIB de Campo Mourão no período de 2007 a 2016 

com os valores correntes (sem correção monetária), como também a 

preços constantes (ano base 2016) ao se aplicar o deflator implícito do 

PIB, conforme demonstrado no gráfico da figura 42. 

 

Ao se analisar os valores correntes, observa-se que no período de 2007 a 

2016 a tendência foi de crescimento, atingindo uma variação positiva de 

154% no período, com apenas uma oscilação de 2009 para 2010. 

Entretanto, quando analisado o PIB deflacionado se nota que o incremento 

foi sensivelmente mais baixo, de aproximadamente 27%. Apesar de 

apresentar duas oscilações, respectivamente, de 2009 para 2010 e 2014 

para 2015, mesmo com a aplicação da correção monetária se verifica que 

a tendência do município no período foi de crescimento do PIB. 

 

Quanto à composição setorial, nota-se que Campo Mourão possui maior 

participação do PIB relacionado ao setor de serviços (exceto públicos) com 

representatividade superior aos 50% entre 2007 e 2016. Em seguida há a 

indústria, com participação mínima de 19,6% em 2016 e máxima de 

25,1% em 2009. O setor de serviços públicos representou minimamente 

9,1% em 2009 e seu ápice foi de 12,1% em 2016, de forma próxima está 

a participação dos impostos com mínimo de 9,5% (2009) e máximo de 

10,8% (2008). A agropecuária é o setor com menor participação no PIB, 

representando entre 4% (2010) e 5,8% (2008). 
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Figura 42 – Evolução e composição do PIB de Campo Mourão entre 2007 e 2016. 

Fonte: IBGE, 2019b. 
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No tocante aos estabelecimentos econômicos e vínculos formais de 

emprego em Campo Mourão entre 2007 e 2016 (figura 43) se observa 

cenário semelhante ao dos indicadores do PIB, com respectivas taxas de 

crescimento de 40% e 51% aproximadamente. Entretanto, pondera-se 

que em 2015 e 2016 houve redução tanto em relação aos 

estabelecimentos como aos vínculos de emprego. 

 

Quanto à composição dos estabelecimentos econômicos (figura 43) se 

verifica prevalência dos comerciais com representatividade entre 37,5% e 

41,4%, seguidamente dos de serviços (na ordem de 29% a 33%), logo, 

denotando-se padrão semelhante à composição do PIB. De forma 

conseguinte há a construção civil (com representatividade de 9,5% a 

14,5%), o setor agrosilvopastoril (8,9% a 11,1%) e a indústria (8,7% a 

9,6%). 

 

Em relação aos vínculos de emprego (figura 43) se nota que maior 

representatividade do setor de serviços (32,4% a 42,7%), seguidamente 

do comércio (32,1% a 35,8%), indústria (13,1% a 17,6%), 

agrosilvopastoril (3,6% a 9,6%) e construção civil (3,3% a 7%). 

 

Portanto, ao se observar de forma conjunta os dados de estabelecimentos 

e vínculos de emprego, verifica-se que nos setores industrial e de serviços 

geralmente há maior empregabilidade por cada estabelecimento 

econômico. 

 

Quanto aos vínculos de emprego se salienta uma evolução na participação 

das mulheres, as quais representavam 39,61% em 2007 e em 2016 

atingiram 44,56% do total de vínculos formais (MTE, 2019).  
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Figura 43 – Evolução e composição dos estabelecimentos econômicos e vínculos 

formais de emprego em Campo Mourão entre 2007 e 2016. 

Fonte: MTE, 2019. 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

114 

7.3.3. Caracterização do uso e ocupação do solo 

No entorno da CGH nota-se que os usos e cobertura da terra são 

predominantemente relacionados à vegetação natural, arbórea e 

arbustiva. Na propriedade em que se insere a CGH Perdoncini, há 

predominância de vegetação herbácea, somada com áreas antropizadas 

diversas (presença de estradas e acessos, e estruturas da sede da 

propriedade). Quanto aos recursos hídricos se destaca o Rio do Campo, no 

qual está situada a CGH. 

 

Além disso, o empreendimento está localizado a aproximadamente 270 m 

da área urbana de Campo Mourão, na qual concentram-se loteamentos 

residenciais. 
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Figura 44 – Usos e coberturas do solo no entorno da CGH Perdoncini. 
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Ainda que próximas à área urbana de Campo Mourão, salienta-se que as 

estruturas da CGH Perdoncini estão situadas na área rural de Campo 

Mourão, bem como foi instalada anteriormente à legislação vigente de uso 

e ocupação do solo (Lei Complementar nº 31/2014 alterada pela Lei 

Complementar nº 44/2017), de modo a se configurar como uso tolerável 

(uso precedente à legislação). Ressalta-se que mesmo se tratando de 

processo de regularização da operação, é necessária anuência do 

município no qual o empreendimento está instalado, conforme Resolução 

SEMA/IAP nº 009/2010. Nesse sentido, foram emitidas as seguintes 

certidões (disponíveis em anexo): 

 Certidão nº 09/2019 da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal 

de Campo Mourão, a qual indica que “não existe óbice em relação 

ao Código Sanitário Estadual para implantação de Central Geradora 

Hidrelétrica”; 

 Certidão nº 11/2019 da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, a qual indica 

que “NÃO HÁ ÓBICE para a geração de hidroelétrica (CGH) 75KW 

nas coordenadas 24 º2’9.74”S e longitude de 52º21’23.52”O. 

Desde que não infrinja as leis ambientais vigentes, código florestal 

Lei 12.651 de 25/05/2012 “reservatório para geração de energia””; 

 Certidão de uso e ocupação do solo para fins do IAP nº 9/2019 da 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campo 

Mourão, a qual indica que “NÃO EXISTE ÓBICE, para a atividade 

de Geração de Energia no local, nos termos da Lei Municipal nº 

31/2014, desde que atenda as demais leis pertinentes.  

 

Portanto, verifica-se que não há óbices à atividade pretendida no local 

correlatos ao planejamento e ordenamento territorial municipal. 
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7.3.4. Patrimônio cultural e povos e comunidades originárias ou 

tradicionais e assentamentos rurais 

7.3.4.1. Patrimônio cultural acautelado 

De acordo com o artigo 216 da Constituição Nacional de 1988, patrimônio 

cultural é definido como: 

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira (BRASIL, 1988). 

 

Ainda, de acordo com a referida legislação, constituem patrimônio cultural 

as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 

artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e 

demais espaços destinados às manifestações artístico culturais; e os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988). 

 

A partir de consulta aos livros de tombo nacionais não foram encontrados 

bens tombados em Campo Mourão. O mesmo ocorreu no tocante ao 

patrimônio ferroviário. Em relação aos bens imateriais registrados, o 

território municipal é compreendido pelo registro da Oficina de Mestres de 

Capoeira (tipologia de saberes) e Roda de Capoeira (tipologia de formas 

de expressão), ambos bens de abrangência nacional. Salienta-se que na 

AID não foi verificada a presença de locais ou grupos detentores de tais 

bens, logo, sem interferências diretas pelo empreendimento.  

 

Quanto ao patrimônio arqueológico, de acordo com dados do Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA), do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan, s.d.), em Campo Mourão há o 

registro de dois sítios arqueológicos, respectivamente, Sítios Arqueológico 

Rio da Várzea 01 e 02 – localizados a mais de 9 km da ADA. Ainda que no 

CNSA sejam indicados apenas dois registros de sítios arqueológicos, na 
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consulta base de sítios georreferenciados do Iphan verificou-se um total 

de quatro, adicionados além dos Sítios Arqueológicos Rio da Várzea 01 e 

02, os sítios Lago Azul 01 e 02, distantes a aproximadamente 14 km do 

empreendimento.  

 

Salienta-se que no tocante ao patrimônio cultural acautelado brasileiro foi 

realizado protocolo de Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) junto ao 

Iphan, sob processo n° 01508.000517/2019-79 visando à anuência da 

referida autarquia do Ministério da Cultura quanto ao processo de 

licenciamento ambiental. 

 

Em relação ao patrimônio cultural acautelado em âmbito estadual, a partir 

de pesquisa na página eletrônica da Coordenação do Patrimônio Cultural, 

da Secretaria da Cultura do Paraná (SEEC-PR, s.d.), verificou-se apenas 

um tombamento em Campo Mourão, referente ao livro de instalação da 

Câmara Municipal de Campo Mourão. Este bem se configura de natureza 

documental, sob custódia do Poder Legislativo, o qual se situa a 2,5 km do 

empreendimento aproximadamente. Logo, compreendendo-se que não 

haverá interferência no referido bem. 

 

A figura a seguir apresenta a localização dos bens culturais acautelados 

em relação ao empreendimento. 

 

Ressalta-se, contudo, que devido à instalação já consolidada e o baixo 

impacto das obras de readequação e implantação da unidade geradora 

não haverá interferência direta sobre bens culturais acautelados. 
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Figura 45 – Localização da CGH Perdoncini em relação à bens culturais 

acautelados. 
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7.3.4.2. Povos e comunidades originários ou tradicionais e 

assentamentos rurais 

No tocante aos povos e comunidades originários ou tracionais, bem como 

assentamentos rurais, salienta-se que não há territórios demarcados em 

Campo Mourão. Há apenas uma aldeia indígena, denominada de Tekoa 

Vera Tupã’I, localizada a 8 km aproximadamente do empreendimento, 

entretanto, esta não está inserida em terra indígena delimitada ou em 

estudo, como também não consta no site da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI, s.d). 

 

Cabe destacar que o empreendimento CGH Perdoncini foi instalado 

anteriormente à instituição da referida aldeia e que nenhum impacto 

direto haverá sobre essa e demais áreas de assentamento rural. 

 

Além disso, o território mais próximo delimitado corresponde ao Projeto 

de Assentamento (PA) Santa Rita, situado no Município de Peabiru a 14 

km do empreendimento aproximadamente. A partir de consulta à 

Fundação Cultural Palmares (FCP, s.d), verificou-se que não há 

Comunidades Remanescentes Quilombolas (CRQs) certificadas na região.  

A figura a seguir demonstra a localização dos territórios delimitados de 

povos e comunidades originários ou tradicionais, assentamentos rurais e 

da aldeia indígena Tekoa Vera Tupã’I. 
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Figura 46 – Localização da CGH Perdoncini em relação aos povos e comunidades 

originários e tradicionais, bem como de assentamentos rurais. 
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7.3.5. Infraestrutura e serviços 

7.3.5.1. Acessos 

Em relação ao sistema viário regional, o Município de Campo Mourão é 

dotado de diferentes acessos rodoviários, por exemplo: 

 BR-487/PR-487: Rodovia que apresenta trecho coincidente federal e 

estadual, interliga Campo Mourão à Guarapuava e à Umuarama; 

 BR-158/PR-158: Rodovia que apresenta trecho coincidente federal e 

estadual, conecta Campo Mourão a Roncador (ao sul) e Peabiru (ao 

norte). Salienta-se que se configura como um contorno rodoviário 

leste da sede urbana de Campo Mourão; 

 BR-369: interliga Campo Mourão à Mamborê (de forma mais 

imediata), como também à Cascavel (de forma mais longíquoa); 

 BR-272: conecta Campo Mourão à Janiópolis e à Goioerê; 

 PR-558: interliga Campo Mourão à Arauruna; 

 

Quanto ao acesso a ADA é realizado pela Rua Antônio Bueno de Camargo 

(via pavimentada) que conecta a BR/PR-158 à sede urbana de Campo 

Mourão, seguindo por pequeno trecho de estrada de terra que dá acesso à 

propriedade do empreendimento. 
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7.3.5.2. Energia, telefonia e saneamento básico 

Em consulta à Anatel (2019) verificou-se que o município de Campo 

Mourão possui cobertura de 23 Estações Radiobase (ERB), sendo 10 da 

operadora de telefonia móvel Tim, cinco da Claro S.A, quatro da 

Telefônica Brasil S.A (VIVO), três da Oi móveis e uma da Ligue 

Telecomunicações LTDA. Há também a disponibilização de 94 telefones 

públicos.  

 

Para a caracterização da infraestrutura e serviço relacionados ao 

abastecimento de energia, água e destinação de resíduos sólidos e do 

esgoto foram utilizadas as informações disponibilizadas pelo Censo 

Demográfico de 2010 para os domicílios particulares permanentes (IBGE, 

2017). 

 

Em relação à energia, conforme dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 

2019), os domicílios de Campo Mourão apresentam uma taxa de 

atendimento de 99,88%. Os serviços de distribuição de energia são 

ofertados pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL). 

 

Quanto ao abastecimento de água, 94,66% dos domicílios de Campo 

Mourão são abastecidos pela rede geral, 5,3% por poço ou nascente e 

menos de 1% por outras formas. 

 

A destinação do esgoto sanitário nos domicílios em Campo Mourão é 

60,43% pela rede geral/pluvial, 15,45% por fossa séptica, 23,65% fossa 

rudimentar e menos de 1% por outras formas. Salienta-se que o 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto são realizados pela 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. 
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Em relação aos resíduos sólidos, em Campo Mourão a forma de destinação 

principal dos domicílios é por meio de coleta 96,74%, seguidamente da 

queima (2,5%) e outras formas (0,76%). 

 

Assim, salienta-se que Campo Mourão apresenta oferta de infraestrutura 

correlata à energia elétrica e saneamento básico superior ao padrão 

observado no Estado do Paraná. 

 

7.3.5.3. Educação 

Em 2018, o Município de Campo Mourão possuía um total de 69 

estabelecimentos de ensino, dos quais 14 particulares e 55 públicos, 

sendo um federal, 13 estaduais e 41 municipais. 

 

No tocante ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

verifica-se que nos anos iniciais do ensino fundamental Campo Mourão 

superou a meta em todos os anos que apresentou dados, já em relação 

aos anos finais se verifica que nos últimos três períodos analisados (2013, 

2015 e 2017) ficou abaixo da meta (tabela 17). 

 

Tabela 17 – IDEB de Campo Mourão para os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental (em verde os valores que superaram a meta). 

Ensino 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Fund. anos iniciais 
IDEB 4,5 5,2 - 6,0 5,9 6,3 

Meta 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 

Fund. anos finais 
IDEB 4,1 3,8 4,1 3,9 3,9 4,9 

Meta 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 

Fonte: INEP, 2019. 

 

7.3.5.4. Saúde 

Em 2018, verificou-se em Campo Mourão um total de 332 

estabelecimentos de atendimento de saúde, dos quais apenas 13% 
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correlatos à administração pública. Ao todo são sete postos de saúde e 

três hospitais gerais. 

 

7.3.6. Síntese das condições de vida 

Como meio de sintetizar o diagnóstico e as condições de vida de Campo 

Mourão, optou-se pela análise do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) e suas componentes. 

 

O Município de Campo Mourão apresentou melhoria significativa no IDHM 

no período entre 1991 e 2010 (figura 47), com um aumento de 

aproximadamente 61%, passando de 0,524 para 0,749. Isto proporcionou 

a modificação da classificação de baixo para alto desenvolvimento, 

conforme classificação do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento.  

 

Entre as três componentes do IDHM (renda, longevidade e educação) se 

verifica que a educação apresenta as taxas de maior crescimento, 

entretanto, mantendo-se em todos os anos com os menores índices, 

enquanto a tendência da componente longevidade é inversa – maiores 

índices e menores taxas de crescimento, conforme demonstra a figura a 

seguir. 
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Figura 47 – IDHM de Campo Mourão segundo suas componentes entre 1991 e 

2010 de acordo com as faixas de desenvolvimento. 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

Portanto, o município apresenta melhoria consideráveis nas componentes 

aferidas pelo IDHM, de modo a se configurar como o 25º e 420º melhor 

IDHM do Paraná e do Brasil, respectivamente. 
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8. PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

8.1. Identificação dos impactos ambientais 

Com base na caracterização da região para os meios físico, biótico e 

antrópico e do empreendimento de geração hidrelétrica instalado é 

possível identificar uma série de impactos ambientais associados, 

consolidados e atuais, positivos e negativos, cuja avaliação permite definir 

medidas mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras a serem 

aplicadas para regularização do empreendimento. 

 

Considerando que os impactos ambientais apresentam características 

muito particulares dependendo do aspecto ambiental que os originam, é 

necessária uma avaliação específica para cada impacto identificado a 

partir de todo o estudo prévio, em um raciocínio lógico de acordo com as 

etapas de implantação e operação do empreendimento.  

 

A avaliação dos impactos provenientes destas etapas é iniciada com a 

avaliação das atividades, produtos e serviços associados ao objeto do 

estudo. Os elementos que podem interagir com o meio ambiente, 

ocasionando um impacto, são denominados de aspectos ambientais, 

sendo os impactos a efetiva ou potencial modificação adversa ou benéfica 

do meio ambiente, resultante em todo ou em parte dos aspectos 

ambientais. 

 

Como trata-se de empreendimento já instalado, em processo de 

regularização, vários impactos são considerados consolidados, ou seja, 

são impactos permanentes e/ou irreversíveis decorrentes da implantação 

e operação da CGH que já ocorreram em período passado, à época de 

instalação e do início de sua operação. 
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8.1.1. Metodologia de avaliação de impactos 

Para a avaliação de impactos ambientais emprega-se metodologia 

quantitativa, com a determinação de um índice de significância baseado 

na multiplicação de índices numéricos. Estes índices são atribuídos a 

diversos critérios de avaliação, e associados a um texto de interpretação. 

Estes textos não têm a pretensão de abranger completamente a 

conceituação dos diferentes níveis em que o impacto pode se apresentar 

quanto a cada critério de avaliação, mas sim o objetivo de reduzir a 

subjetividade de sua seleção. Desta forma, a equipe de avaliação tem a 

liberdade de ajustar os índices considerando situações atípicas não 

abrangidas pelos textos, observando a coerência com a escala definida. 

 

A seleção dos índices para cada critério foca-se na percepção do impacto 

pelo agente impactado, e a avaliação é realizada considerando-se o tempo 

de duração da etapa considerada ou do horizonte de vida do 

empreendimento operante. 

 

Comparando-se o índice de significância com uma escala numérica pré-

definida, obtém-se a classificação de significância final do aspecto e 

impacto em análise (pouco significativo a muito significativo), o que 

permite a sua ordenação (através da matriz de impactos), fundamentando 

a proposição de medidas e prioridades, e os responsáveis pela 

implantação. 

 

As informações resultantes da avaliação de cada aspecto e impacto são 

condensadas em tabelas de AIA, acompanhadas do texto descritivo com 

as devidas fundamentações para a avaliação realizada.  
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AIA 1 - Modelo de quadro de AIA para impactos reais. 

Aspecto ambiental 
[agente causador do impacto ambiental, porém diferente 

da atividade geradora] 

Impacto ambiental 
[efeito causado pelo aspecto, alteração das propriedades 

ou características do meio] 

Ocorrência R Temporalidade P/A/F 

Natureza POS/NEG Origem DIR/IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

 P 1 1 1 1 1 1 PS 

 I 2 2 2 2 2 a S 

 O 3 3 3 3 3 243 MS 

 D        

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - [apresentação das medidas] 

Mitigadoras - [apresentação das medidas] 

Compensatórias - [apresentação das medidas] 

Potencializadoras - [apresentação das medidas] 

Responsabilidades 
[definição de responsabilidades pela implementação de 

medidas, especificando o setor da empresa] 
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AIA 2 - Modelo de quadro de AIA para impactos potenciais. 

Aspecto ambiental 
[agente causador do impacto ambiental, porém diferente 

da atividade geradora] 

Impacto ambiental 
[efeito causado pelo aspecto, alteração das propriedades 

ou características do meio] 

Ocorrência P Temporalidade 
P/A/F 

(CP/MP/LP) 

Natureza POS/NEG Origem DIR/IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

 P 1 1 1 PS 

 I 2 2 a S 

 O 3 3 16 MS 

 D 4 4   

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - [apresentação das medidas] 

Mitigadoras - [apresentação das medidas] 

Compensatórias - [apresentação das medidas] 

Potencializadoras - [apresentação das medidas] 

Responsabilidades 
[definição de responsabilidades pela implementação de 

medidas, especificando o setor da empresa] 

 

Tabela 18 - Códigos para preenchimento do quadro de AIA. 

Critério de 

avaliação 
Código Significado 

Ocorrência R Real 

 P Potencial 

Natureza POS Positivo 

 NEG Negativo 

Temporalidade P Passado 

 A Atual 

 F Futuro 

Origem DIR Direto 

 IND Indireto 

Fase P Planejamento 

 I Implantação 

 O Operação 

 D Desativação 

Significância PS Pouco significativo 

 S Significativo 

 MS Muito significativo 
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Ocorrência 

Consideram-se impactos reais aqueles associados de tal forma ao 

empreendimento e suas etapas que permitem afirmar a sua ocorrência, e 

potenciais aqueles para os quais não se pode estabelecer tal condição, 

apenas estimando-se certo nível de probabilidade de ocorrência. Para os 

potenciais associam-se especialmente situações de risco, já que mesmo 

após a adoção de todas as medidas preventivas possíveis, ainda existe 

uma probabilidade de ocorrer, o mesmo valendo para uma situação 

oposta. 

 

Em função da diversidade de aspectos e impactos, os critérios (2 critérios) 

empregados para impactos potenciais (P), de natureza unicamente 

negativa, formam um conjunto diferente daqueles (5 critérios) 

empregados para impactos reais (R), de natureza positiva (POS) ou 

negativa (NEG), já que muitos daqueles associados a uma situação não se 

aplicariam à outra.  

 

Natureza 

Os impactos ambientais podem trazer prejuízos ou benefícios aos agentes 

impactados (fauna, flora, comunidade, recursos naturais), dada a sua 

natureza negativa ou positiva, respectivamente. 

 

Temporalidade 

A temporalidade indica o momento em que o impacto ocorre ou tem 

potencial para ocorrer, sendo classificada em passado, atual e futuro. Os 

impactos consolidados da implantação e início da operação são 

considerados passados. Já os da fase de operação em que o 

empreendimento se encontra são considerados atuais.  

 

Origem 

Quanto à origem, definem-se impactos diretos (primários) e indiretos 

(secundários). O primeiro caso abrange impactos causados diretamente 
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pelas atividades de determinada fase do empreendimento. Já o segundo 

se refere aos impactos decorrentes de impactos diretos ou efeitos 

sinérgicos entre impactos diretos ou não.  

 

Local de atuação 

Este campo deve prever, em consonância com o texto descritivo do 

aspecto e impacto, a delimitação física que sofrerá a ação do impacto 

ambiental, ou definição equivalente que permita compreender a sua 

abrangência e especificidades que demandem ações diferenciadas. Devem 

ser utilizados os conceitos de área de influência (ADA, AID e AII dos meios 

físico, biótico e socioeconômico), mas também devem ser incluídas de 

maneira específica unidades de conservação, terras indígenas, 

comunidades quilombolas, comunidades em geral, áreas urbanas e outras 

delimitações que mereçam especial atenção. 

 

Medidas 

As medidas propostas devem ser segregadas conforme sua natureza de 

atuação: 

 Preventivas visam evitar que o impacto ocorra, ou minimizar a 

probabilidade de sua ocorrência; 

 Mitigadoras visam reduzir a significância do impacto, que não 

deixará de ocorrer; 

 Compensatórias associam-se à impossibilidade de prevenir e mitigar 

um impacto, que precisa ocorrer para viabilizar o empreendimento, 

e então possibilitam a compensação do prejuízo ambiental através 

de ações e investimentos que tragam benefícios ambientais 

equivalentes; 

 Potencializadoras são empregadas no caso de impactos positivos, 

elevando a sua significância e contribuindo à viabilidade e aceitação 

do projeto. 
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Fluxograma 

A figura a seguir resume o método proposto de avaliação de impactos 

ambientais. 

 

 

Figura 48 - Fluxograma da metodologia de avaliação de impactos ambientais. 
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8.1.1.1. Critérios de avaliação para impactos reais positivos e 

negativos 

a) Frequência  

 

Tabela 19 - Critério de avaliação de impactos ambientais: frequência. 

Frequência Conceituação Índice 

Baixa 
Ocorrência esporádica, irregular ou única 

(gerado raramente ou uma única vez) 
1 

Moderada Ocorrência periódica (gerado regularmente) 2 

Alta Ocorrência contínua (gerado ininterruptamente) 3 

 

b) Importância e severidade 

 

Tabela 20 - Critério de avaliação de impactos ambientais: importância ou 

severidade. 

Importância 
(para positivos) 

Severidade 
(para negativos) 

Conceituação 

Índice 

Positivo (POS) Negativo (NEG) 

Baixa 

Resulta na minimização de 
potenciais ou efetivos efeitos 

adversos ao ambiente e à 
sociedade, ou representa 

pequenas melhorias 

Alteração não significativa do 
meio ambiente, recursos 

naturais e questões sociais 
1 

Moderada 

Resulta na eliminação de 
potenciais ou efetivos efeitos 

adversos ao ambiente e à 
sociedade, ou representa 

melhorias importantes 

Considerável alteração nas 
propriedades do ambiente, do 
conforto, saúde e segurança 

2 

Alta 

Resulta na reversão de 
potenciais ou efetivos efeitos 
adversos em efeitos benéficos 
ao ambiente e sociedade, ou 

representa grandes e 
significativas melhorias 

Altera severamente as 
propriedades do meio 

ambiente, de conforto, saúde 
e segurança, gerando 

desequilíbrio e grandes 
prejuízos 

3 
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c) Continuidade e reversibilidade. 

 

Tabela 21 - Critério de avaliação de impactos ambientais: continuidade ou 

reversibilidade. 

Continuidade 
(para positivos) 
Reversibilidade 

(para negativos) 

Conceituação 

Índice 

Positivo (POS) Negativo (NEG) 

Baixa 
Resulta em melhoria de curta 
duração (cessa após o termino 

da sua geração) 

Reversível, desaparecendo 
imediatamente ou em curto 

prazo após cessada sua fonte 
de geração ou de degradação 

1 

Moderada 
Resulta em melhoria de média 

duração (permanece por 
alguns anos) 

Reversível, porém, persistindo 
por alguns anos depois de 

cessada sua fonte de geração 
ou degradação 

2 

Alta 

Resulta em melhoria 
permanente ou de longa 

duração (permanece por 
décadas) 

Irreversível 3 

 

d) Abrangência  

  

Tabela 22 - Critério de avaliação de impactos ambientais: abrangência. 

Abrangência Conceituação Índice 

Local Ocorrência localizada, nas imediações da fonte geradora 1 

Regional 
Dispersão do impacto em escala regional, afetando localidades 

e municípios próximos 
2 

Estratégica 
Ocorrência em escala estratégica, assumindo proporções em 

escala estadual, nacional ou global 
3 

 

e) Duração 

 

Tabela 23 - Critério de avaliação de impactos ambientais: duração. 

Duração Conceituação Índice 

Temporária 
Impacto com incidência passageira, transitória, dentro da vida 

útil do empreendimento 
1 

Cíclica 
Impacto com incidência cíclica, que se repete de tempos em 

tempos, formando ciclos dentro da vida útil do 
empreendimento 

2 

Permanente 
Impacto de incidência permanente, estável dentro da vida útil 

do empreendimento 
3 
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8.1.1.1.1. Avaliação de significância para impactos reais positivos 

e negativos 

O Índice de Significância (IS) para impactos positivos é determinado após 

a multiplicação dos valores de frequência, importância, continuidade, 

abrangência e duração, e para aspectos negativos após a multiplicação 

dos valores de frequência, severidade, reversibilidade, abrangência e 

duração. O valor do IS, comparado ao critério de classificação 

apresentado na tabela a seguir, indica a significância do impacto 

ambiental e respectivo aspecto. 

 

Tabela 24 – Critério para a classificação final do impacto real através do IS. 

Índice de significância (IS) Classificação Cód 

IS < 25 Pouco significativo PS 

25 ≤ IS ≤ 100 Significativo S 

IS › 100 Muito significativo MS 

 

8.1.1.2. Critérios de avaliação para impactos potenciais 

a) Probabilidade  

 

Tabela 25 - Critério de avaliação de impactos ambientais: probabilidade. 

Probabilidade Conceituação Índice 

Baixa 
Ocorrência remota (não se espera que ocorra, uma vez que 

depende de falhas múltiplas no sistema, humanas e 
equipamentos, ou rupturas de equipamentos de grande porte) 

1 

Moderada 
Ocorrência improvável (não se espera que ocorra, uma vez que 

depende de falha humana ou de equipamento) 
2 

Alta 
Ocorrência provável (presumindo-se que irá ocorrer durante a 

vida útil do empreendimento) 
3 

Muito alta 
Ocorrência muito provável (ocorrências já registradas e sem 
evidência de ações corretivas efetivas, ou presumindo-se que 

irá ocorrer várias vezes na vida útil do empreendimento) 
4 
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b) Severidade 

 

Tabela 26 - Critério de avaliação de impactos ambientais: severidade. 

Severidade Conceituação Índice 

Baixa 

Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição 
(internamente à empresa) e/ou danos insignificantes ao meio 
ambiente (facilmente reparáveis), sem infrações da legislação 

e de outros requisitos 

1 

Moderada 

Incidente com potencial de causar incômodo e/ou indisposição 
(interna e/ou externamente à empresa) e/ou pequenos danos 

ao meio ambiente, com infrações de normas técnicas e/ou 
demandas de partes interessadas. Exige serviços de correção 

internos 

2 

Alta 

Incidente com potencial para causar incômodo e/ou 
indisposição, doenças e/ou ferimentos (interna e externamente 

à empresa) e/ou danos significativos ao meio ambiente, 
envolvendo serviços de emergência internos e externos; 

infrações da legislação e outros requisitos. Exige ações 
corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em 

catástrofe 

3 

Muito alta 

Incidente com potencial para causar doenças, ferimentos e 
vítimas fatais (interna e externamente à empresa) e danos 

irreversíveis ao meio ambiente, com infrações da legislação e 
outros requisitos. Exige serviços de emergência internos e 

externos e ações corretivas imediatas 

4 

 

8.1.1.2.1. Avaliação de significância para impactos potenciais (P) 

O Índice de Significância (IS) para impactos potenciais é determinado 

após a multiplicação dos valores de probabilidade e severidade. O valor do 

IS, comparado ao critério de classificação apresentado na tabela a seguir, 

indica a significância do impacto ambiental e respectivo aspecto. 

 

Tabela 27 – Critério para a classificação final do impacto potencial através do 

IS. 

Índice de significância (IS) Classificação Cód 

IS ≤ 6 Pouco significativo PS 

8 ≤ IS ≤ 9 Significativo S 

IS ≥ 12 Muito significativo MS 
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8.1.1.3. Matriz de impactos 

Para fechamento da seção, os aspectos, impactos, sua avaliação e 

classificação, são ordenados em uma matriz de impactos ambientais, 

facilitando a observação geral do produto da avaliação da equipe 

multidisciplinar. A numeração apresentada na matriz é equivalente à dos 

quadros de AIA, possibilitando o resgate das informações contidas na 

descrição geral de cada aspecto e impacto, caso necessário. 

 

A matriz é apresentada em separado para as diferentes fases do 

empreendimento, e também de forma independente para impactos reais e 

potenciais, julgando que esta forma de apresentação contribui para a 

aplicação das medidas no seu tempo adequado. 

 

8.1.1.4. Impactos ambientais consolidados 

Conforme Resolução SEMA/IAP nº 004/2012 os impactos ambientais 

consolidados são aqueles impactos permanentes e/ou irreversíveis 

decorrentes da implantação e operação da CGH que já tenham ocorrido 

em período passado, à época de instalação e do início de sua operação. 

 

Para os impactos ambientais consolidados também se aplica a 

metodologia de avaliação com critérios quantitativos e índice de 

significância. Porém, a fim de sintetizar as informações, estes impactos de 

temporalidade passada são apresentados em conjunto para cada meio 

estudado (físico, biótico e antrópico), seguido de matriz específica por 

meio, a qual apresenta os critérios de avaliação e significância por 

impacto. 
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8.1.2. Impactos ambientais identificados 

8.1.2.1. Impactos consolidados 

8.1.2.1.1. Meio físico 

Alteração na dinâmica hídrica 

Com implantação e operação de uma CGH a alteração na dinâmica hídrica 

da região é um impacto inevitável, por menor que seja, e observado 

predominantemente durante a sua fase de instalação.  

 

A CGH Perdoncini, diferente dos empreendimentos hidrelétricos de grande 

porte, não utiliza seu reservatório para o armazenamento de grandes 

volumes de água. Contudo, a formação do reservatório possui como 

impactos permanentes, por persistirem ao longo de toda a vida útil do 

empreendimento, a alteração do nível hídrico e a consequente mudança 

de ambiente no trecho represado, e a redução da vazão no trecho entre o 

barramento e o canal de fuga, onde a água retorna ao curso normal do 

Rio do Campo. 

 

Alteração na dinâmica hídrica do aquífero 

A alteração da dinâmica hídrica do aquífero é iniciada durante o 

enchimento do reservatório e perdura durante algum tempo ao longo da 

fase de operação. Com isso, a principal alteração ocorreu durante o 

enchimento do reservatório em que os poros do solo e da rocha passaram 

a ser preenchidos por água. Esta condição modificou o regime de 

equilíbrio entre o aquífero e os cursos d’água do entorno da CGH. Deste 

modo, a dinâmica hídrica no aquífero passou por variações quanto ao 

nível d’água introduzido no início do enchimento do reservatório e que 

será mantido ao longo da fase de operação. 
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Alteração no transporte de sedimentos 

Alterações nas condições naturais de um curso d'água, como a construção 

de uma barragem e a formação de reservatório, induzem uma redução na 

velocidade de escoamento das águas no corpo hídrico, provocando uma 

queda acentuada da turbulência e da capacidade de transporte de 

sedimento. 

 

A diminuição da velocidade da água, que colabora com a deposição de 

material em suspensão na coluna d’água, associada à atuação da 

barragem como uma barreira, acarreta na contenção do transporte de 

sedimento causando o assoreamento no trecho a montante da barragem. 

Da mesma forma, podem ocorrer mudanças a jusante da barragem. Por 

falta de descarga sólida que compense as erosões naturais do equilíbrio 

dinâmico, e por mudança no regime de escoamento, as águas começam a 

degradar o leito e as margens de rios. Este fenômeno ocorre sempre que 

a tensão de arraste do escoamento liberado pela barragem for maior que 

a resistência do material do leito. 

 

O processo de assoreamento é comumente observado em reservatórios, 

sendo diretamente relacionado à quantidade de sedimentos que são 

transportados pelo corpo hídrico, fator relacionado ao uso e ocupação da 

bacia a jusante, características do leito e de sua proteção. Por se tratar de 

um impacto que pode ter sido evidenciado na fase de instalação e início 

da operação da CGH, é classificado como impacto consolidado. 

 

Alteração nos usos da água 

Conforme exposto anteriormente no item 7.1.7.1.3, considerando toda a 

bacia do Rio do Campo, foram identificadas 112 outorgas, sendo 

predominantemente de captação superficial e subterrânea e destinadas ao 

uso agropecuário, industrial, saneamento e de comércios e serviços. Deste 

total de outorgas apenas uma se insere no entorno próximo ao 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

141 

empreendimento, correspondendo a uma outorga vigente para captação 

subterrânea.  

 

Quanto ao abastecimento urbano do município de Campo Mourão, o 

mesmo se dá pela utilização das águas do Rio do Campo e por poços 

artesianos. Apensar disso, o sistema de abastecimento não deverá ser 

influenciado pela instalação da CGH Perdoncini, uma vez que a captação 

superficial dista mais de 10 km a montante do local de instalação do 

aproveitamento. O mesmo é esperado para o sistema de abastecimento 

do munícipio de Peabiru, inserido na bacia do Rio do Campo, o qual se dá 

exclusivamente por mananciais subterrâneos e não apresenta 

perspectivas futuras de captação superficial.  

 

Instabilidade de encostas e margens 

A formação do reservatório da CGH, mesmo sendo de pequeno porte, 

promoveu alterações no regime hídrico entre o aquífero e a zona 

insaturada solo/rocha ao longo das encostas e margens, e 

consequentemente, influenciou na estabilidade destas, sobretudo logo 

após o enchimento do reservatório. Esta condição pode ter desencadeado 

queda de blocos e colapsos no início da fase de enchimento do 

reservatório ou ainda processos erosivos marginais, situação que pode 

permanecer durante a fase de operação da CGH. Entretanto, destaca-se 

que as alterações mais evidentes ocorreram durante a fase de enchimento 

do reservatório e logo após a consolidação deste, não sendo esperadas 

manifestações de instabilidade de grande porte nas encostas e margens 

na fase atual de operação do empreendimento.  
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Tabela 28 – Matriz de impactos ambientais consolidados para o meio físico. 

Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

AID 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Alteração na dinâmica 
hídrica 

I R N P D 1 3 2 2 3 36 Significativo 

AID 
Construção da barragem e 
formação do reservatório 

Alteração no transporte 
de sedimentos 

I R N P D 1 2 2 2 3 24 Pouco significativo 

AID e AII 
Implantação e operação do 
empreendimento 

Alteração nos usos da 
água 

I R N P D 1 1 2 2 3 12 Pouco significativo 

ADA Formação do reservatório 
Alteração na dinâmica 
hídrica do aquífero 

I/O R N P D 1 1 2 1 1 2 Pouco significativo 

ADA, nas encostas 
marginais ao 
reservatório 

Formação do reservatório 
Instabilidade de encostas 
e margens 

I/O R N P D 1 1 2 1 1 2 Pouco significativo 
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8.1.2.1.2. Meio biótico 

Perda de cobertura vegetal nativa 

A supressão de vegetação realizada para as obras construção das 

estruturas da barragem, da casa de máquinas, dos acessos, bem como a 

supressão da vegetação necessária para a criação do reservatório 

acarretou em distintas consequências ao ecossistema regional, como a 

redução de habitat para a fauna, a fragmentação de ecossistemas e a 

perda de biodiversidade. A remoção de vegetação proporcionou também a 

exposição do solo e consequente instabilidade, favorecendo processos 

erosivos, além da alteração da dinâmica do escoamento superficial 

sobrecarregando estruturas de drenagem como bueiros e canaletas de 

drenagem.  

 

Este impacto ocorreu na fase de implantação, é negativo e tem efeitos 

irreversíveis, pois a área suprimida não retornará às condições originais. 

 

Alteração da vegetação nativa do entorno 

A exploração de recursos vegetais remanescentes do entorno da área 

diretamente afetada tais como lenha, plantas ornamentais, medicinais e 

alimentares, pode ter sido realizada por funcionários e operários 

envolvidos nas obras de instalação do canal adutor e de das estruturas da 

barragem. Estas intervenções podem ter afetado indivíduos e populações 

de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas, para as quais a supressão ou 

danificação de um único indivíduo já representa elevada importância, 

principalmente em região de floresta preservada.  

 

Outro aspecto importante, é que com a formação do reservatório, o nível 

da água se elevou causando alterações na composição da vegetação 

localizada próxima à margem do reservatório. Espécies menos adaptadas 

a esses ambientes foram substituídas por outras de maior tolerância a 
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ambientes constantemente inundados ou com maior disponibilidade de 

água.  

 

Este impacto consolidado ocorreu na fase de implantação do 

empreendimento, é negativo, e irá durar por toda a vida útil do 

empreendimento. 

 

Alteração da paisagem 

A implantação do empreendimento causou uma modificação que definiu 

um novo aspecto na paisagem local. Os elementos da paisagem que 

foram alterados permanentemente com a implantação da CGH, no 

contexto do impacto, correspondem ao Rio do Campo, as suas margens e 

encostas, além daquelas porções que sustentam o canal de adução, casa 

de força, barramento da CCH e entorno imediato. 

 

As transformações no uso e ocupação do solo ocorreram qualitativa e 

quantitativamente, implicando na conversão de uma classe de uso do solo 

a outra diferente. Algumas áreas da AID e da ADA que antes da 

implantação do empreendimento possuíam algum tipo de cobertura 

vegetal nativa tornaram-se áreas alagadas após a instalação do 

empreendimento. 

 

A alteração paisagística, no âmbito geográfico do estudo da paisagem, é 

de caráter subjetivo às pessoas e sua presença será permanente durante 

toda vida útil do empreendimento. A alteração se dá efetivamente na 

ADA, mas pode ser percebida em qualquer ponto onde seja possível 

visualizar a área, ou seja, alterando também a percepção de quem 

transita por partes da AID do empreendimento. As modificações ocorridas 

durante a implantação do empreendimento são mantidas ao longo da 

operação, especialmente no que se refere à formação do reservatório.  
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Alteração do habitat aquático  

Com a implantação pretérita do barramento, houve alteração do ambiente 

natural com redução da velocidade de fluxo de escoamento das águas. 

Essa mudança acarretou em alterações na água, como na quantidade de 

oxigênio disponível, temperatura, turbidez, pH, entre outros, causando 

diversas alterações nas comunidades da fauna aquática.  

 

As alterações na comunidade aquática decorrentes da implantação 

pretérita do barramento causam a diminuição na riqueza da ictiofauna, 

além das comunidades planctônica e bêntica, refletindo em todo o 

ecossistema, como no caso das aves aquáticas e outros organismos que 

dependem diretamente desses ambientes para alimentação. Apesar de 

esse impacto ser negativo, foi limitado apenas à área de influência direta 

do empreendimento, que é de pequeno porte (0,10 ha). 

 

Perda de habitat para a fauna 

Por estar associado à formação do reservatório, este impacto também é 

considerado consolidado. Assim, a perda de habitats afetou principalmente 

espécies diretamente dependentes de ambientes florestais ripários do 

local. Trata-se de um impacto que aconteceu no passado, pouco 

significativo levando em conta a pequena extensão do reservatório da 

CGH, permanente e irreversível na fase de operação. A frequência desta 

ação é pontual na área do empreendimento, acontecendo apenas uma vez 

na área suprimida para implantação do reservatório. Uma medida para 

compensação deste impacto se refere à manutenção da área de 

preservação permanente no entorno do reservatório. 
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Tabela 29 – Matriz de impactos ambientais consolidados para o meio biótico. 

Local de 
atuação 

Aspecto Impacto 
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Significância 

ADA 
Implantação do reservatório 
e barramento 

Alteração do 
habitat aquático  

O R N P D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

ADA 
Implantação do reservatório 
e barramento 

Alteração da 
paisagem 

I R N P D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

ADA 
Implantação do reservatório 
e barramento 

Perda de 
cobertura vegetal 
nativa 

I R N P D 1 3 3 1 3 27 Significativo 

AID 
Implantação do 
empreendimento 
(reservatório) 

Alteração da 
vegetação nativa 
do entorno 

I/O R N P D 1 2 2 2 3 24 Pouco significativo 
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Local de 
atuação 

Aspecto Impacto 
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Significância 

ADA 
Implantação do 
empreendimento 
(reservatório) 

Perda de habitat I R N P D 1 2 3 1 3 18 Pouco significativo 
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8.1.2.1.3. Meio antrópico 

Considerando que a CGH Perdoncini se encontra com estruturas instaladas 

e que já houve período em que operou em função de serraria próxima, 

impactos gerados por este empreendimento ao meio antrópico já 

cessaram – por exemplo, a geração de expectativas em função da 

instalação de um barramento e formação de reservatório. 

 

As atividades realizadas na instalação da CGH Perdoncini geraram 

impactos ao meio antrópico que ainda são observados, por exemplo, a 

interferências nas propriedades nas áreas de formação do reservatório. No 

entanto, como seus aspectos indutores não existem mais, como alteração 

do uso do solo e afetação de terras em função da elevação da cota do Rio 

do Campo para formação do reservatório, este impacto se configura como 

consolidado. 

 

O barramento do Rio do Campo causou a elevação de sua cota na área do 

reservatório, de modo a atingir parte das duas propriedades lindeiras ao 

reservatório (uma em cada margem). Salienta-se que em função do porte 

da unidade geradora de energia e por operar a fio d’água, o tamanho do 

reservatório é considerado pequeno. Este impacto, portanto, pouco afetou 

a economia ou os níveis de renda das propriedades e encontra-se 

consolidado. 
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Tabela 30 – Matriz de impactos consolidados para o meio antrópico. 

Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

Município de Campo 
Mourão 

Alteração do uso do solo e 
afetação de terras em função 
da elevação da cota do Rio do 

Campo para formação do 
reservatório 

Interferências nas 
propriedades nas áreas de 

formação do reservatório 

I R N P D 1 1 3 1 3 9 Pouco significativo 
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8.1.2.2. Alteração da qualidade da água superficial 

Considerando a fase de instalação da CGH Perdoncini, são diversos os 

fatores que podem apresentar potencial poluidor sobre as águas 

superficiais do Rio do Campo. Dentre eles, pode-se citar a instalação de 

novos elementos de infraestrutura, movimentação de material e utilização 

de vias de acesso, que podem contribuir no transporte de sedimentos até 

o corpo hídrico e resultar no aumento da turbidez, concentração de sólidos 

dissolvidos e condutividade, por exemplo.  

 

Atividades que promovem grande aporte de sedimentos e/ou matéria 

orgânica, como a construção da estrutura física do barramento, além de 

atividades de supressão da vegetação, deverão ser praticamente 

inexistentes, uma vez que a CGH Perdoncini utilizará estruturas de 

barramento e vertedouro já existentes no local, não havendo alterações 

da área alagada. 

 

A formação do reservatório corresponde à diminuição da velocidade de 

escoamento e a formação de uma maior coluna de água, podendo 

promover o acúmulo de nutrientes e/ou demais cargas poluidoras que, por 

sua vez, apresenta a possibilidade de aumento de biomassa 

fitoplanctônica e alteração de parâmetros de qualidade da água, como 

DBO e oxigênio dissolvido.  

 

Considerando os dados de qualidade de água apresentados no 

diagnóstico, tem-se que as águas do Rio do Campo, sobretudo a montante 

do empreendimento, se apresentam com qualidade boa devido ao elevado 

atendimento aos limites estabelecidos para rios classe “2”, conforme 

enquadramento do corpo hídrico em questão. Com isso, pode-se inferir 

que as águas do Rio do Campo apresentam baixo potencial de 

eutrofização. 
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Apesar do exposto, julga-se necessário o monitoramento da qualidade da 

água nas etapas de obra e operação futura em pontos específicos na área 

do empreendimento, com o objetivo de acompanhar as alterações 

previstas e a qualidade ambiental destes recursos, de forma a subsidiar 

ações de controle e mitigação eventualmente necessárias. Este 

monitoramento deve gerar, também, uma relevante base de dados sobre 

a qualidade da água na bacia, contribuindo às avaliações futuras de seu 

emprego com manancial de abastecimento. 

 

AIA 3 – Alteração da qualidade da água superficial.  

Aspecto ambiental Obras de implantação do empreendimento.  

Impacto ambiental Alteração da qualidade da água.  

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
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e
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ADA e AID do meio físico I 1 1 2 2 3 12 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Promover o controle das atividades impedindo a 

disponibilização de sedimento para o rio; 

- Realizar controle de atividades potencialmente 

poluidoras; 

- Promover treinamentos periódicos à equipe de 

implantação. 

Mitigadoras 

- Realizar monitoramento da qualidade da água; 

- Recomposição da APP do reservatório;  

- Realizar controle de processos erosivos na área do 

reservatório.  

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável.  
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8.1.2.3. Aumento do consumo de água e geração de efluentes 

As atividades decorrentes da fase de obras do empreendimento serão 

responsáveis pelo aumento do consumo de água e geração de efluentes 

frente às atividades realizadas nas obras e ao consumo humano da equipe 

envolvida. 

 

Assumindo um quantitativo de 16 colaboradores associados às etapas de 

instalação, estima-se que o consumo de água será em média de 1,6 m³ 

ao dia, considerando o consumo da ordem de 100 L/operário.dia 

(estimativa de consumo em canteiro de obras segundo Tomaz, 1999). 

Quanto à geração de efluentes, a estimativa de geração pelos 

colaboradores da obra é de 1,12 m³ de esgoto diariamente, considerando 

a contribuição de 70 L/hab.dia, conforme NBR 7229. 

 

Vale destacar que a água utilizada para consumo humano deve atender 

aos padrões de potabilidade legislados, assim como estar em 

conformidade aos padrões de qualidade para uso nas atividades 

construtivas, como na produção de concreto, por exemplo. 

 

Os sanitários existentes na área do empreendimento, os quais possuem 

ligação com a rede de esgoto municipal, poderão ser utilizados pelos 

colaboradores envolvidos nas obras da CGH. Caso necessário, poderão ser 

alocados sanitários químicos no canteiro de obras em quantidade 

proporcionalmente adequada com o número de colaboradores, fornecidos 

por empresas licenciadas para tal fim, que serão responsáveis pelo 

transporte e destinação do efluente. 

 

 

A implantação destas estruturas auxiliará no tratamento do esgoto 

sanitário, evitando sua liberação in natura no ambiente, mantendo a 

higiene no local das obras e minimizados os impactos sobre as águas 
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superficiais. O efluente gerado nos banheiros químicos será recolhido 

periodicamente, de acordo com a demanda de uso prevista na obra, e 

enviado para tratamento em estações de tratamento de efluente 

devidamente autorizadas/licenciadas. 

 

Qualquer outro efluente gerado na obra será armazenado e destinado 

através de empresas especializadas e licenciadas. 

 

AIA 4 – Aumento do consumo de água e geração de efluentes  

Aspecto ambiental Aumento do consumo de água e geração de efluentes.  

Impacto ambiental 
Alteração da qualidade do solo, águas superficiais e 

subterrâneas. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA I 2 2 2 1 1 8 PS 

M
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d
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a
s
 

Preventivas 

- Instalar estruturas adequadas de coleta, tratamento 

e disposição final de esgoto sanitário e efluentes 

gerados nas obras do empreendimento; 

Mitigadoras 

- Monitoramento da quantidade de água empregada 

visando à minimização do consumo; 

- Planejar as fontes de captação água previamente ao 

início das obras, avaliando a possibilidade e 

viabilidade do emprego de águas de reuso; 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira responsável.  

 

 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

154 

8.1.2.4. Geração de resíduos sólidos 

Considerando as fases de implantação e operação futura do 

empreendimento, os procedimentos construtivos previstos e a 

concentração de pessoal implicam na geração de resíduos sólidos 

diversos. A disposição inadequada dos mesmos pode ocasionar poluição 

no solo e nas águas, entretanto esse impacto poderá ser minimizado por 

meio da implementação de ações integrantes de um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos compatível a demanda do 

empreendimento. 

 

Na etapa de obras da reforma da CGH, a quantidade de resíduos a serem 

gerenciados é maior, dadas maiores movimentações de material como 

concreto, pedras, madeira, ferragem e outros associados à construção das 

estruturas previstas, além daqueles associados à presença humana 

(resíduos de característica domiciliar como papel, papelão, plástico, 

orgânicos e rejeitos, decorrentes de embalagens, marmitas, material de 

escritório). Os resíduos das obras são gerados em maiores quantidades, 

mas em geral apresentam baixo potencial poluidor. Entretanto, podem ser 

gerados resíduos classificados como perigosos também nesta etapa, como 

óleos, graxas e tintas, que demandam gerenciamento específico pelo seu 

maior potencial poluidor.  

 

Ainda na fase de implantação, a atividade de supressão da vegetação, 

ainda que pequena, poderá gerar resíduos, que deverão ter seu uso 

avaliado conforme o potencial do material para usos de aproveitamento da 

madeira, ou emprego como lenha.  

 

Na fase de operação os resíduos gerados serão predominantemente de 

característica domiciliar, os quais deverão ser destinados a empresas 

licenciadas ou ao serviço público de coleta, caso disponibilizado, tendo em 

vista o reduzido volume de geração previsto. Devem ser também gerados 
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resíduos associados à manutenção dos equipamentos e instalações, cujo 

gerenciamento também deve passar por tratamento e destinação 

adequados através de empresas licenciadas e autorizadas para esta 

finalidade, com apoio dos prestadores de serviço encarregados destes 

procedimentos (óleos, graxas, lâmpadas, tinta, etc). 

 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) a ser elaborado, 

irá prever ações compatíveis com a legislação vigente e normas 

específicas, considerando a segregação dos resíduos conforme as classes 

descritas na norma ABNT NBR 10.004 (Classe I, IIa e IIb) e demais 

procedimentos de acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destinação final adequada. 

 

AIA 5 – Geração de resíduos sólidos.  

Aspecto ambiental Geração de resíduos sólidos. 

Impacto ambiental 
Alteração da qualidade de solos, água superficiais e 

subterrâneas. 

Ocorrência R Temporalidade F (MP/LP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
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e
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ADA  I 2 2 2 1 1 8 PS 

ADA  O 2 1 2 1 3 12 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras 

- Realizar o gerenciamento de resíduos em todas as 

etapas de forma adequada à legislação, priorizando 

reuso, reciclagem e empregando destinação como 

última opção; 

- Realizar transporte e destinação de resíduos apenas 

com empresas devidamente licenciadas. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 
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8.1.2.5. Perda de indivíduos arbóreos nativos 

A possível supressão de até 13 indivíduos arbóreos nativos isolados 

acarreta, mesmo que em uma escala muito reduzida, na perda de 

cobertura vegetal nativa. O impacto pode ser considerado pouco 

significativo, pois a vegetação que será suprimida encontra-se alterada 

em relação às suas formações originais, como resultado de ocupação 

humana e alterações do uso do solo do entorno para pastagens e 

agricultura.  

 

Além de impactos sobre a biodiversidade, a perda indivíduos arbóreos 

nativos acarreta em exposição do solo e consequente instabilidade, 

favorecendo processos erosivos, além de alteração da dinâmica do 

escoamento superficial. Este impacto ocorrerá no momento de instalação 

da turbina helicoidal e será restrito à ADA. Os efeitos são considerados, 

em parte, irreversíveis, já que o local onde parte da vegetação será 

suprimida terá sua área ocupada pelas estruturas da CGH, ficando assim 

incapacitada de retornar à sua condição anterior. A área ocupada pelo 

restante das árvores será utilizada apenas durante a instalação da turbina 

helicoidal, e deverão ser recuperadas após a implantação. 

 

Para mitigar este impacto está previsto o programa de acompanhamento 

de supressão de indivíduos isolados e afugentamento de fauna, para que a 

supressão fique restrita aos indivíduos arbóreos autorizados pelo órgão 

ambiental competente, utilizando técnicas de menor impacto possível. 

Ainda, quando possível será realizado a poda, o transplante dos indivíduos 

de menores dimensões, que irá evitar o impacto de perda dos 13 

indivíduos nativos vivos na área de instalação do empreendimento.  

 

Considerando que as obras de regularização serão feitas em estruturas 

situadas na APP do Rio do Campo, bem como as árvores a serem cortadas 

estão inseridas na APP, como medida compensatória deverá ser executado 
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o que determina a Resolução Conama nº 369/2006, que estabelece que 

as medidas compensatórias por intervenção em APP consistem na efetiva 

recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-

bacia hidrográfica, preferencialmente na área de influência do 

empreendimento ou nas cabeceiras dos rios.  

 

Ainda, deverá ser atendida também a compensação florestal por 

supressão de vegetação, na forma de plantio de 10 árvores para cada 

indivíduo suprimido. Estas medidas estão previstas no programa de 

compensação por supressão e intervenção em áreas de preservação 

permanente. 

 

AIA 6 - Perda de indivíduos arbóreos nativos. 

Aspecto ambiental Instalação da turbina helicoidal 

Impacto ambiental Perda da indivíduos arbóreos nativos. 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
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A
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u
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I
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ADA I 1 2 3 1 3 18 PS 

M
e
d
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a
s
 

Preventivas 
- Acompanhamento e controle da supressão da 

vegetação. 

Mitigadoras 
- Programa de acompanhamento de supressão de 

indivíduos isolados e afugentamento de fauna. 

Compensatórias 

- Recuperação de APP na mesma sub-bacia, conforme 

estabelecido na Resolução Conama nº 369/2006; 

- Plantio de mudas de espécies nativas, na proporção 

10:1. 

Potencializadoras - 

Responsabilidades 
Empreendedor e empreiteira contratada para as 

obras. 
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8.1.2.6. Perturbação à fauna terrestre 

Durante a fase de instalação poderá ocorrer o afugentamento da fauna 

pela emissão de ruídos mediante utilização de maquinários, veículos, 

equipamentos e ainda o aumento no número de pessoas circulando pelo 

local. No entanto, o grau de antropização da área e a proximidade do 

núcleo urbano, favorece a presença de espécies sinantrópicas na área, as 

quais já estão habituadas com tais ruídos e movimentações, o que torna 

este impacto pouco significativo. Adicionalmente, apesar da previsão de 

supressão de poucos indivíduos arbóreos para adequação do canal e 

instalação da turbina helicoidal, o corte da vegetação pode afetar 

diretamente a integridade física dos espécimes mediante acidentes com 

quedas de árvores, destruição de ninhos, soterramento de tocas e 

atropelamentos da fauna.  

 

AIA 7 – Perturbação à fauna terrestre. 

Aspecto ambiental Instalação da turbina helicoidal 

Impacto ambiental Perturbação à fauna 

Ocorrência R Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
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e
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a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

ADA I 1 1 3 1 1 3 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Acompanhamento, controle da supressão da 

vegetação e afugentamento prévio às atividades de 

supressão. 

Mitigadoras  

Compensatórias  

Potencializadoras  

Responsabilidades 
Empreendedor e empreiteira contratada para as 

obras. 
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8.1.2.7. Geração de energia e aproveitamento de infraestrutura 

subutilizada (reservatório) 

A hidroeletricidade é a principal matriz energética do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), representando a maior parte da potência de geração e 

energia elétrica instalada no Brasil, devido à topografia favorável e à 

existência de diversas bacias hidrográficas que permitem tal 

aproveitamento. 

 

Com o sistema de interligação as regiões podem se complementar no 

fornecimento de energia, garantindo um sistema seguro quanto ao 

suprimento energético. Assim, existe uma pressão para se ampliar ainda 

mais a capacidade de geração de hidroeletricidade no país em decorrência 

ao constante aumento da demanda energética. 

 

Neste sentido, diante da busca progressiva pelo aumento da oferta de 

energia elétrica e da sazonalidade hidrológica das diversas bacias no 

sistema complementar entre elas, a contribuição através de novos 

empreendimentos é relevante para a expansão da geração e adequada 

operação do SIN. 

 

A operação da CGH Perdoncini consiste em uma fonte de geração de 

energia renovável, contribuindo – apesar de em pequena escala –

positivamente ao SIN, de modo a evitar o uso de outras fontes mais 

poluentes na matriz energética. Ademais, salienta-se que o reservatório já 

está consolidado, entretanto, considerando que contemporaneamente não 

gera energia, configura-se como subutilizado. Assim, a operação da CGH 

Perdoncini voltará a aproveitar e dar finalidade a esta infraestrutura 

existente, realizando apenas adequações possibilitando a geração de 

energia elétrica, mas sem necessidade de implantar novo barramento (o 

que geraria novos impactos negativos). 
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Deve ser considerado ainda o grande benefício da geração 

descentralizada, que reduz perdas de energia através do sistema de 

transmissão, bem como sobrecarga de demanda na infraestrutura da rede 

existente nos municípios. 

 

A geração de energia se configura como um impacto positivo significativo, 

em função da frequência, abrangência considerando a conexão ao SIN e 

longa duração, porém, com pequena importância (dado o porte) e baixa 

continuidade em função do impacto cessar imediatamente após o término 

da sua geração. Como medida potencializadora será realizada ação de 

comunicação social de modo a explicar atividade da CGH e processo de 

geração de energia e distribuição. 

 

AIA 8 – Geração de energia  

Aspecto ambiental Operação da CGH 

Impacto ambiental Geração de energia 

Ocorrência R Temporalidade P/A/F 

Natureza POS Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

s
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

 SIN O 3 1 1 3 3 27 S 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias - 

Potencializadoras - Realização de ações de comunicação social. 

Responsabilidades Empreendedor. 

 

8.1.2.8. Geração de emprego, renda e tributação 

A regularização da CGH Perdoncini gera e gerará empregos diretos e 

indiretos em diversos ramos de atividades, durante as diferentes etapas 

do projeto e funções a serem exercidas, conforme a seguir: 
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• Fase de planejamento: elaboração de pré-projetos, estudos de 

viabilidade técnica, econômica e ambiental, o qual exige a 

participação de equipe multidisciplinar, trabalhos de campo, 

demanda por bens e serviços pertinentes ao planejamento. Nessa 

etapa a demanda de profissionais é extensiva aos âmbitos locais, 

regionais e nacionais; 

• Fase de reforma: na etapa de obras de reforma é quando se 

emprega o maior número de postos de trabalho da construção 

civil, necessitando de profissionais de vários níveis de 

especialização e qualificação, estimando-se o quantitativo de 16 

trabalhadores; 

• Fase de operação: essa etapa requer funções presenciais para 

operação e manutenção da CGH, segurança das instalações, 

zeladoria, manutenção do patrimônio, conservação e serviços 

gerais. Mesmo que à distância, os postos de trabalhos 

permanentes requeridos serão, por exemplo: trabalhos técnicos e 

burocráticos adicionais quanto à transmissão, medição, 

faturamento, cobrança e fiscalização; e 

• Fase de programas ambientais: as atividades ligadas a essa etapa 

ocorrem tanto na fase de obras de reforma como na de operação 

do empreendimento e agrupa postos de trabalho relativos aos 

programas ambientais previstos. 

 

Os empregos diretos a serem gerados pela CGH Perdoncini incluem mão 

de obra básica, pessoal de nível médio, engenheiros, equipe técnica 

ambiental, gerência e administradores, dentre outras categorias.  

 

Já na fase de operação os postos de trabalho fixos (manutenção de 

patrimônio e operação) poderão ser preenchidos localmente, enquanto os 

demais profissionais consistem em ocupações operacionais e 

administrativas de pessoal alocado em escritórios. Entretanto, em função 
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do pequeno contingente de funcionários gerados nesta fase, este impacto 

se configura como pouco significativo. 

 

Além deste pequeno contingente de trabalhadores diretos nas diferentes 

fases, também são gerados empregos indiretos seja a partir de 

fornecedores e prestadores de serviços. Outro aspecto é o efeito-renda, 

correspondente a obtenção desta: 

a partir da transformação da renda dos trabalhadores e 

empresários em consumo. Parte da receita das empresas auferida 

em decorrência da venda de seus produtos se transforma, através 

do pagamento de salários ou do recebimento de dividendos, em 

renda dos trabalhadores e dos empresários. Ambos gastam parcela 

de sua renda adquirindo bens e serviços diversos, segundo seu 

perfil de consumo, estimulando a produção de um conjunto de 

setores e realimentando o processo de geração de emprego. 

(NAJBERG; PEREIRA, 2004, p. 25) 

 

Logo, além dos empregos e renda gerados direta e indiretamente há 

aqueles gerados por meio do efeito-renda pelo gasto dos funcionários e 

empresários em aquisição de bens e serviços. 

 

Além da renda gerada por meio dos trabalhos diretos, indiretos e por 

efeito renda, ressalta-se a geração de tributos, seja pelas diferentes 

atividades executadas ao longo das fases de regularização do 

empreendimento sujeitas à tributação, como também dos próprios gastos 

 

Este impacto tem consequências positivas, potencializáveis mediante a 

contratação da mão de obra e de prestadores de serviços locais. Com este 

cuidado, além de se fortalecer a economia e beneficiar a população local, 

evita-se processos migratórios temporários e permanentes. Entretanto, 

considerado que os empregos gerados na operação são pontuais e em 

pequeno número, bem como o montante de tributos gerados é pouco 

representativo, este impacto configura-se pouco significativo nas 

diferentes fases. 
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AIA 9 – Geração de emprego, renda e tributos diretamente e indiretamente. 

Aspecto ambiental 
Atividades de planejamento, reforma e operação do 

empreendimento 

Impacto ambiental 
Geração de emprego, renda e tributos diretamente e 

indiretamente. 

Ocorrência R Temporalidade P/A/F 

Natureza POS Origem DIR/IND 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

F
r
e
q
 

I
m

p
 o

u
 

S
e
v
 

C
o

n
t 

o
u

 

r
e
v
 

A
b

r
a
n
 

D
u

r 

I
S
 

S
I
G

 

Grandes centros P 1 2 1 3 1 6 PS 

Campo Mourão I 2 3 1 2 1 12 PS 

Campo Mourão O 2 2 1 2 3 24 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas - 

Mitigadoras - 

Compensatórias -  

Potencializadoras 
- Priorização da contratação de mão de obra, 

fornecedores e prestadores de serviços locais; 

Responsabilidades Empreendedor. 

 

8.1.2.9. Risco de acidentes com os operários da reforma, 

funcionários da operação e população do entorno (impacto 

potencial) 

A circulação de veículos e maquinários essenciais para as obras de 

reforma do empreendimento, mesmo que não ocorra de forma intensa, 

poderá causar acidentes envolvendo a população residente na região, ou 

com os próprios operários da reforma. 

 

Outro aspecto que merece a devida atenção é quanto à segurança dos 

funcionários dentro do canteiro de obras da reforma do empreendimento. 

Estes estão frequentemente sujeitos a acidentes em função da circulação 

de maquinários e utilização de equipamentos, assim, há a possibilidade de 
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ocorrência de acidentes e traumas físicos. Ainda, deve-se ponderar sobre 

a possibilidade de acidentes com animais peçonhentos. 

 

Desta maneira, as medidas preventivas e mitigadoras nas obras de 

reforma são: a integração dos operários sobre normas adequadas de 

conduta, conscientização das atividades a serem executadas no canteiro 

de obras, orientação da correta utilização dos Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPI) e execução do conjunto de medidas previstas em um 

Plano Ambiental da Construção (PAC). 

 

Em decorrência das atividades de operação das estruturas da CGH 

Perdoncini há o risco relacionado à ocorrência de incêndio na casa de 

força, eletrocussão, bem como também o rompimento do barramento. 

Portanto, configurando-se como um impacto potencial. Considerando que 

a região é pouco adensada, as edificações situam-se distantes das 

margens do Rio do Campo e o pequeno porte do reservatório, a 

probabilidade de ocorrência de acidentes é baixa, entretanto, a severidade 

é alta por se tratar de risco à vida e de danos materiais. Entre as medidas 

estão sinalização das áreas de risco de eletrocussão, implantação de 

sistema/equipamentos de combate a incêndios e plano de emergência. 
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AIA 10 - Risco de acidentes com os operários e a população. 

Aspecto ambiental Atividades de obras e operação do empreendimento 

Impacto ambiental 

Risco de acidentes com os operários da reforma, 

funcionários da operação e população do entorno 

(impacto potencial) 

Ocorrência P Temporalidade F (CP) 

Natureza NEG Origem DIR 

Local de atuação do 

impacto F
a
s
e
 

Probabilidade Severidade 

I
S

 

S
I
G

 

ADA e AID I 2 3 6 PS 

ADA e AID O 1 4 4 PS 

M
e
d

id
a
s
 

Preventivas 

- Integração dos operários sobre normas adequadas 

de conduta, conscientização das atividades a serem 

executadas no canteiro de obras; 

- Orientação do adequado uso de EPI’s pelos 

trabalhadores; 

- Conjunto de medidas do Plano Ambiental da 

Construção (PAC); 

- Sinalização das áreas de risco de eletrocussão; 

Mitigadoras 

- Utilização de EPI’s adequados pelos trabalhadores; 

- Implantação de sistema/equipamentos de combate 

a incêndios; 

- Plano de emergência. 

Compensatórias - 

Potencializadoras - 

Responsabilidades Empreendedor e empreiteira. 

 

8.1.2.10. Matriz de impactos 

Para fechamento da seção, os aspectos, impactos, sua avaliação e 

classificação, são ordenados em uma matriz de impactos ambientais, 

facilitando a observação geral do produto da avaliação da equipe 

multidisciplinar. A numeração apresentada na matriz é equivalente à dos 

quadros de AIA, possibilitando o resgate das informações contidas na 

descrição geral de cada aspecto e impacto, caso necessário. 
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A matriz é apresentada de forma independente para impactos reais e 

potenciais, não consolidados, visto que as matrizes para os impactos 

consolidados foram apresentadas em itens específicos por meio estudado. 

 

A seguir, apresentam-se as matrizes de avaliação de impactos ambientais 

na fase de reforma e na de operação futura do empreendimento. A 

primeira apenas para aspectos positivos e negativos, relativos a situações 

normais da CGH. Situações de risco são apresentadas na segunda matriz, 

de aspectos potenciais. Assim, as matrizes sintetizam todo o 

levantamento, a avaliação e a classificação realizados, apresentando os 

dados em ordem decrescente de significância, baseando-se no índice de 

significância (IS) obtido. Para facilitar a visualização, impactos negativos 

tiveram a letra “N” destacada em vermelho, e os impactos positivos a 

letra “P” sob fundo verde. O número “AIA”, na primeira coluna, 

corresponde à numeração empregada nas seções anteriores, com o 

detalhamento e fundamentação deste trabalho. 
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Tabela 31 – Matriz de impactos ambientais reais positivos e negativos. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 

F
a
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o
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c
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a
tu
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z
a
 

T
e
m

p
o
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li
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d

e
 

O
r
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e
m
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. 
/

 P
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. 

I
m

p
o
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 /
 S

e
v
. 

C
o
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n
. 

/
 R

e
v
e
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s
. 

A
b

r
a
n

g
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n

c
ia

 

D
u

r
a
ç
ã
o
 

Í
n

d
ic

e
 d

e
 s

ig
n

if
ic

â
n

c
ia

 

Significância 

7 SIN Operação da CGH Geração de energia O R P F/A/P D 3 1 1 3 3 27 Significativo 

8 Campo Mourão 

Atividades de 

planejamento, 

reforma e operação 

do empreendimento 

Geração de 

emprego, renda e 

tributos 

diretamente e 

indiretamente 

O R P F/A/P D/I 2 2 1 2 3 24 Pouco significativo 

5 ADA 
Instalação da turbina 

helicoidal 

Perda de indivíduos 

arbóreos nativos 
I R N F (CP) D 1 2 3 1 3 18 Pouco significativo 

8 Campo Mourão 

Atividades de 

planejamento, 

reforma e operação 

do empreendimento 

Geração de 

emprego, renda e 

tributos 

diretamente e 

indiretamente 

I R P F/A/P D/I 2 3 1 2 1 12 Pouco significativo 

3 
ADA e AID do 

meio físico 

Obras de implantação 

do empreendimento 

Alteração da 

qualidade da água 
I R N F (CP) D 1 1 2 2 3 12 Pouco significativo 

4 ADA 
Geração de resíduos 

sólidos 

Alteração da 

qualidade de solos, 

água superficiais e 

subterrâneas 

O R N 
F 

(MP/LP) 
D 2 1 2 1 3 12 Pouco significativo 

4 ADA 
Geração de resíduos 

sólidos 

Alteração da 

qualidade de solos, 

água superficiais e 

subterrâneas 

I R N 
F 

(MP/LP) 
D 2 2 2 1 1 8 Pouco significativo 
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8 Grandes centros 

Atividades de 

planejamento, 

reforma e operação 

do empreendimento 

Geração de 

emprego, renda e 

tributos 

diretamente e 

indiretamente 

P R P F/A/P D/I 1 2 1 3 1 6 Pouco significativo 

6 ADA 
Instalação da turbina 

helicoidal 
Perturbação à fauna I R N F (CP) D 1 1 3 1 1 3 Pouco significativo 
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Tabela 32 – Matriz de impactos ambientais potenciais. 

AIA Local de atuação Aspecto Impacto 
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Significância 

9 
ADA e AID do meio 

antrópico 

Atividades de obras e 

operação do 

empreendimento 

Risco de acidentes 

com os operários da 

reforma, funcionários 

da operação e 

população do 

entorno 

I P N 
F 

(CP) 
D 2 3    6 Pouco significativo 

O P N 
F 

(CP) 
D 1 4    4 Pouco significativo 
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8.1.2.11. Síntese conclusiva 

Com base nos aspectos e impactos identificados, sua classificação e 

ordenação através de matriz, percebe-se que a maior relevância da CGH 

Perdoncini se dá na contribuição à geração de energia elétrica e na 

geração de emprego, renda e tributos diretamente e indiretamente. Além 

disso, as alterações impostas pela implantação do empreendimento que 

assumem maior relevância são a alteração na dinâmica hídrica, já que um 

ambiente lótico se transformou em um ambiente intermediário, trazendo 

transformações ao ecossistema estabelecido, e apresentando efeitos sobre 

a flora e a biota local, em função principalmente da supressão da 

vegetação e formação de reservatório. Ainda, para formação do 

reservatório foi necessário o alagamento de parte das propriedades 

lindeiras ao reservatório e utilização de terras para conservação de área 

de preservação permanente. A pequena extensão do reservatório, bem 

como a operação a fio d’água, reduz a dimensão das alterações sofridas. 

 

Apesar da região ter sofrido interferências significativas na época da 

implantação da CGH, os impactos da implantação e do início da operação 

se encontram consolidados de forma que o ambiente natural chegou a 

novo equilíbrio com o empreendimento instalado. 

 

Com relação aos impactos atuais e futuros da continuidade da operação 

do empreendimento, deve-se considerar principalmente a geração de 

resíduos e efluentes que podem levar a alteração de qualidade da água e 

solo e os impactos potenciais relacionados a riscos de acidentes com a 

população e com contaminação de água e solo e eutrofização. Para estes 

impactos cabe a aplicação das medidas preventivas e mitigadoras citadas 

nos quadros de impactos específicos. 
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8.2. Estudo e definição de medidas mitigadoras e 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 na seção prévia, 

através dos quadros consolidados de AIA. 

 

8.3. Plano de monitoramento e acompanhamento 

Para melhor controle das ações a serem desempenhadas na operação do 

empreendimento, as medidas de mitigação, compensação e 

potencialização, incluindo aquelas de monitoramento e acompanhamento, 

fundamentaram a proposição dos programas ambientais apresentados no 

Capítulo 9, a serem executados a partir da obtenção da licença de 

operação da CGH. 

 

8.4. Tabela resumo do prognóstico ambiental 

A tabela seguinte resume o prognóstico realizado, compilando os aspectos 

e impactos identificados, com a apresentação de características básicas e 

próprias a cada um deles; e de maneira a vincular as diversas medidas 

propostas, originando os programas ambientais que são citados na 

sequência. 
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Tabela 33 - Tabela resumo do prognóstico ambiental. 

Nº 

AIA 
Impacto 

Fase de 

ocorrência 
Medidas Programa relacionado 

3 
Alteração da qualidade da 

água 
Implantação 

Promover o controle das atividades impedindo a 

disponibilização de sedimento para o rio; realizar 

controle de atividades potencialmente poluidoras; 

promover treinamentos periódicos à equipe de 

instalação. Realizar monitoramento da qualidade da 

água; recomposição da APP do reservatório; realizar 

controle de processos erosivos na área do 

reservatório. 

Programa de 

monitoramento de 

qualidade da água  

4 

Alteração da qualidade de 

solos, água superficiais e 

subterrâneas 

 Implantação 

Instalar estruturas adequadas de coleta, tratamento e 

disposição final de esgoto sanitário e efluentes gerados 

no canteiro de obras do empreendimento; 

Monitoramento da quantidade de água empregada 

visando à minimização do consumo; Planejar as fontes 

de captação água previamente ao início das obras, 

avaliando a possibilidade e viabilidade do emprego de 

águas de reuso. 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental 

(PGSA) 

5 

Alteração da qualidade de 

solos, água superficiais e 

subterrâneas 

Implantação e 

operação 

Realizar o gerenciamento de resíduos em todas as 

etapas de forma adequada à legislação, priorizando 

reuso, reciclagem e empregando destinação como 

última opção; realizar transporte e destinação de 

resíduos apenas com empresas devidamente 

licenciadas. 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental 

(PGSA) 

6 
Perda de indivíduos arbóreos 

nativos 
Implantação 

Acompanhamento e controle da supressão da 

vegetação; recuperação das áreas degradadas; 

recuperação de APP na mesma sub-bacia, conforme 

estabelecido na Resolução Conama nº 369/2006; 

plantio de mudas de espécies nativas, na proporção 

10:1. 

Programa de compensação 

por supressão e 

intervenção em áreas de 

preservação permanente 

7 Perturbação à fauna Implantação 
Acompanhamento, controle da supressão da vegetação 

e afugentamento prévio às atividades de supressão. 

Programa de 

acompanhamento de 

supressão de indivíduos 

isolados e afugentamento 
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Nº 

AIA 
Impacto 

Fase de 

ocorrência 
Medidas Programa relacionado 

de fauna 

8 Geração de energia Operação Realização de ações de comunicação social. 
Programa de comunicação 

e educação ambiental 

9 

Geração de emprego, renda 

e tributos diretamente e 

indiretamente 

Planejamento, 

implantação e 

operação 

Priorização da contratação de mão de obra, 

fornecedores e prestadores de serviços locais. 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental 

(PGSA) 

10 

Risco de acidentes com os 

operários da reforma, 

funcionários da operação e 

população do entorno 

Implantação e 

operação 

Integração dos operários sobre normas adequadas de 

conduta, conscientização das atividades a serem 

executadas no canteiro de obras; orientação do 

adequado uso de EPI’s pelos trabalhadores; conjunto 

de medidas do Plano Ambiental da Construção (PAC); 

sinalização das áreas de risco de eletrocussão; 

utilização de EPI’s adequados pelos trabalhadores; 

implantação de sistema/equipamentos de combate a 

incêndios; plano de emergência. 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental 

(PGSA) 

- 

Impactos consolidados de: 

alteração da dinâmica 

hídrica, dos usos da água, 

transporte de sedimentos e 

alteração do habitat 

aquático. 

Implantação e 

operação 

Manutenção de vazão à jusante do barramento, 

manutenção da área de preservação permanente no 

entorno do reservatório, monitoramento da qualidade 

da água do reservatório. 

Programa de gestão e 

supervisão ambiental 

(PGSA); Programa de 

monitoramento de 

qualidade da água; 

Programa de compensação 

por supressão e 

intervenção em áreas de 

preservação permanente; 

Programa de comunicação 

e educação ambiental. 
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9. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

9.1. Programa de gestão e supervisão ambiental (PGSA) 

9.1.1. Considerações iniciais 

O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA) consiste em um 

conjunto de ações sistematizadas de supervisão, fiscalização e 

monitoramento em busca da mitigação ou minimização de impactos 

ambientais gerados na instalação e operação da CGH Perdoncini. 

 

9.1.2. Justificativa 

O PGSA define a base do processo gerencial a ser adotado para a boa 

execução de ações destinadas a evitar ou a mitigar as consequências dos 

impactos provocados pela instalação e operação da CGH Perdoncini.  

 

9.1.3. Objetivos gerais e específicos 

O Programa de Gestão e Supervisão Ambiental tem como objetivo geral 

garantir que o empreendimento seja instalado e operado com base em 

critérios ambientalmente adequados, minimizando os impactos negativos 

e potencializando os positivos, priorizando ações preventivas, porém 

atuando de forma corretiva sempre que necessário. 

 

Como objetivos específicos podem ser citados: 

• Gerenciar a realização dos programas ambientais aprovados pelo 

órgão ambiental e demais condicionantes impostas nas licenças 

ambientais para o empreendimento; 

• Registrar formalmente o conjunto de ações em relatórios ao órgão 

ambiental; 
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• Controlar a documentação ambiental relativa ao empreendimento, 

validade de licenças e autorizações, bem como atendimento a 

condicionantes; 

• Garantir o funcionamento de uma estrutura de melhoria contínua 

de desempenho ambiental; 

• Realizar monitoramento nas estruturas e equipamentos da CGH; 

• Detectar os desvios em relação à conduta ambiental adequada, 

com aplicação de medidas corretivas. 

 

9.1.4. Descrição das atividades 

As atividades do PGSA serão desenvolvidas por meio de análises dos 

resultados de vistorias de campo para verificação da conformidade das 

ações e diretrizes, estabelecimento de medidas corretivas e, se for o caso, 

de acompanhamento da evolução das medidas e melhorias implantadas, 

tanto na fase de obras como na de operação do empreendimento. 

 

9.1.4.1. Inspeções ambientais 

As inspeções ambientais serão realizadas semestralmente e consistirão na 

avaliação das atividades nos locais que estiverem sob intervenção durante 

a fase de obras, bem como dos equipamentos e estruturas da CGH com 

um todo na etapa de operação, incluindo os seguintes temas: 

• Autorizações e licenças; 

• Resíduos sólidos e resíduos da construção civil; 

• Canteiro de obras e áreas de uso temporário; 

• Efluentes líquidos; 

• Contratação, integração e desmobilização da mão de obra; 

• Desmobilização das obras; 

• Produtos potencialmente poluidores; 

• Estados de conservação de veículos e equipamentos; 

• Processos erosivos, de movimentação de massa e assoreamento; 
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• Acompanhamento das condições do reservatório (avaliação do 

nível e presença de macrófitas aquáticas e algas). 

 

As inspeções serão registradas na forma de relatórios de inspeção 

ambiental (RIA), que subsidiarão informações sobre a obra e seu 

andamento, no caso da fase de obras, e também acerca do desempenho 

ambiental geral do empreendimento. Casos de desvio ou em que se 

verifique uma oportunidade de melhoria no contexto ambiental serão 

registradas no relatório de forma destacada, para posterior avaliação por 

parte do empreendedor. As figuras a seguir apresentam um modelo de 

RIA, com as informações mínimas que constam neste documento. 
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Figura 49 – Modelo de relatório de inspeção ambiental (frente). 

 

Logo empreendedor / 

empreendimento

Data:

___/___/___

Emissor:

Sol Nublado Chuvas leves Chuvas intensas

Noite anterior

Manhã

Tarde

Dados de contato:

             •  EMPREITEIRA                      [nome do resposável]                 [telefone para contato]

             •  EMPREENDEDOR                 [nome do resposável]                 [telefone para contato]

Descrição da 

inspeção

Considerações / 

recomendações

Considerações / 

recomendações

Nº de inspeção:                    Tema: 

WPT (GPS):                       Coordenadas:                            /                             Fuso:                Datum:

Possível não conformidade? [   ]   Demanda da comunidade? [   ] 

Nº de inspeção:                    Tema: 

WPT (GPS):                       Coordenadas:                            /                             Fuso:                Datum:

Possível não conformidade? [   ]   Demanda da comunidade? [   ] 

Descrição da 

inspeção

Temas do  RIA

[   ] Conservação de veículos e equipamentos [   ] transporte de materiais [   ] Canteiro de obra e áreas de uso temporário

[   ] Fauna [   ] Recuperação de áreas, plantios [   ] Execução do projeto [   ] Desmobilização [   ] Não conformidades

[   ] Arqueologia [   ] Processo erosivo/assoreamento [   ] Bloqueio e/ou alteração de talvegues [   ] Proliferação de vetores

[   ] Autorizações [   ] Captações de água [   ] Drenagem [   ] Esgotos e efluentes [   ] Resíduos [   ] Produtos perigosos

[   ] Queimadas e incêndios [   ] Supressão da vegetação [   ] Tráfego [   ] Paisagem [   ] Áreas de empréstimo e bota fora

Resultados da inspeção

Para informações complementares, informações técnicas e orientações, entrar em contato com a 

CONSULTORIA/EMPREITEIRA e/ou com o EMPREENDEDOR.

Condições do tempo

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL - RIA

[número]
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Figura 50 – Modelo de relatório de inspeção ambiental (verso). 

 

 

Logo empreendedor / 

empreendimento

Data:

___/___/___

Local Não conformidade Ação / resposta Prazo Status*

Plano de ação para os apontamentos de visitas

*Legendas para status: P revisto : Ação prevista e em planejamento para atendimento ao prazo; P endente : situação recorrente com necessidade de 

so lução; A guardando  def inição : depende de resposta (diretoria ou órgão ambiental) para prosseguimento; Em co tação : envolve pro jetos/serviços de 

terceiros; Em andamento : ações corretivas iniciadas, porém não finalizadas; C o ncluí do : medida aplicada satisfatoriamente.

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AMBIENTAL - RIA

[número]

Registro fotográfico

Nº de inspeção:                    Tema: 

Nº de inspeção:                    Tema: 
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9.1.4.2. Ferramentas, comunicação e fluxo de informações 

Os relatórios de inspeção ambiental (RIAs), alertas ambientais e outros 

comunicados serão encaminhados ao responsável pelo programa que 

efetuará a avaliação dos resultados dos monitoramentos e, se for o caso, 

a emissão de não conformidades e o devido encaminhamento ao 

empreendedor para que busque a solução efetiva da questão identificada, 

registrada através de plano de ação com atribuição de responsabilidades e 

prazos de execução. 

 

As eventuais soluções adotadas serão registradas de forma associada a 

não conformidade original, com acompanhamento dos responsáveis, e o 

histórico destes eventos irão compor os relatórios de acompanhamento 

das atividades. Retornando ao sistema de gestão ambiental, a não 

conformidade e o plano de ação constituirão novos critérios e tópicos de 

avaliação ambiental na operação da CGH. 

 

Ações do programa relacionadas às não conformidades: 

 Supervisionar periodicamente as áreas de operação; 

 Fornecer orientações de cunho ambiental a técnicos participantes do 

empreendimento; 

 Avaliar as ocorrências ambientais e as reincidências de não 

conformidades ambientais envolvendo risco; 

 Propor ações corretivas e ou preventivas decorrentes de não 

conformidades identificadas; 

 Participar das atividades de interação com terceiros; 

 Acompanhar o processo de licenciamento ambiental e de 

relacionamento institucional, informando as providências a serem 

adotadas em assuntos pertinentes.  

 

O conjunto de atividades realizadas no âmbito deste programa será 

organizado na forma de relatórios de atividades. Nestes relatórios as 
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informações serão sintetizadas de forma a tornar perceptível a evolução 

das atividades e resultados associados aos objetivos do programa. 

 

Durante o primeiro ano de operação serão elaborados relatórios 

semestrais de acompanhamento geral das atividades com o relato das 

principais ocorrências, etapas concluídas, aspectos pendentes etc., para 

envio ao IAP. Após o primeiro ano os relatórios terão periodicidade anual. 

 

9.1.5. Responsável pela implantação 

O PGSA será conduzido pelo empreendedor ou empresa contratada por 

este. A equipe responsável por este programa terá envolvimento direto no 

relacionamento com o órgão ambiental e demais instituições envolvidas, e 

no processo de licenciamento ambiental do empreendimento, garantindo 

também que as eventuais solicitações realizadas sejam atendidas de 

maneira eficaz, e que o órgão de controle ambiental se mantenha 

constantemente informado da situação do empreendimento, das medidas 

e programas associados. 
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9.1.6. Cronograma 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

01 02 01 02 03 04 

Acompanhamento da organização das equipes e 

contratação de serviços 
      

Inspeções ambientais       

Supervisão das medidas propostas       

Relatórios de acompanhamento       

 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

0 

8 

0 

9 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

Inspeções 

ambientais 
                        

Relatório de 

acompanhamento 
                        

 

9.1.7. Recursos para implementação 

Para a supervisão ambiental das ações a equipe contará com uma série de 

equipamentos que possibilitará maior eficiência nas atividades e o 

adequado nível de detalhe nos registros realizados: 

• Veículo, de preferência 4x4; 

• Telefone(s) celular(es); 

• Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos) e bloqueador solar, para usos 

de acordo com a localização e atividade; 

• Computador de mesa ou notebook com acesso à internet; 

• Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 2 Gb); 

• Digitalizador de documentos (scanner); 

• Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão. 
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9.1.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O acompanhamento do programa se dará por meio de indicadores de 

desempenho, os quais servirão como norteadores quanto à efetividade do 

programa, entre eles: 

• Número de RIAs, alertas e/ou não conformidades emitidas; 

• Número de medidas corretivas e intervenções necessárias; 

• Tempo decorrido entre detecção do evento, emissão do alerta/não 

conformidade e realização de medida proposta. 

 

9.2. Programa de monitoramento de qualidade da água  

9.2.1. Considerações iniciais 

O presente programa procura estabelecer estratégias para detectar 

eventuais impactos sobre a qualidade da água, a fim de fundamentar 

ações eficientes de melhoria no desempenho ambiental do 

empreendimento. 

 

9.2.2. Justificativa 

O monitoramento de qualidade da água em empreendimentos 

hidrelétricos é de grande importância, pois fornece informações acerca 

das características do ambiente aquático e sobre possíveis alterações 

decorrentes da implantação e operação do empreendimento, ou de 

agentes externos. 

 

Além disso, esse monitoramento colabora no planejamento da operação 

de geração de energia hidrelétrica, provendo informações para a 

elaboração de relatórios de acompanhamento e formação de um banco de 
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dados que podem colaborar com estudos futuros, sendo úteis aos órgãos 

gestores do meio ambiente, recursos hídricos e setor produtivo. 

 

9.2.3. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral deste programa é a obtenção de dados sobre a qualidade 

ambiental das águas superficiais na área de influência da CGH Perdoncini, 

viabilizando a detecção e avaliação de efeitos do empreendimento e do 

entorno sobre os corpos hídricos afetados, e subsidiando a adoção de 

medidas de controle, caso sejam identificados problemas na qualidade da 

água.  

 

Os objetivos específicos do programa são: 

 Produzir dados sobre a condição da qualidade das águas superficiais 

durante a instalação e operação do empreendimento, mediante 

monitoramento nos pontos definidos; 

 Avaliar os resultados analíticos, visando identificar alterações e 

subsidiando análises sobre a origem do processo, natural ou 

antrópico; 

 Subsidiar ações de prevenção e correção de atividades impactantes, 

viáveis dos pontos de vista técnico, econômico e ambiental, que 

minimizem os efeitos de alteração da qualidade das águas, prejuízo 

aos eventuais usos e às condições de suporte dos ecossistemas 

aquáticos, fauna e flora, que se inter-relacionem; 

 Subsidiar medidas para melhoria contínua, com parcerias para 

prevenção da poluição decorrente do uso do solo na área de 

influência.  

 

9.2.4. Descrição das atividades 

O monitoramento da qualidade da água superficial será realizado através 

de coletas periódicas de amostras de água, com análise laboratorial dos 
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parâmetros indicadores, em malha amostral que permita reconhecer as 

características a montante e a jusante do empreendimento. 

 

9.2.4.1.1. Pontos de monitoramento 

Os pontos de amostragem foram definidos visando monitorar, 

minimamente, a condição de qualidade da água dos corpos hídricos a 

montante do reservatório, no reservatório, e a jusante do barramento. A 

identificação e localização dos pontos definidos para o monitoramento 

podem ser visualizadas na tabela a seguir e na figura 51, na sequência. 

 

Tabela 34 – Coordenadas dos pontos de monitoramento de qualidade da água. 

Ponto 

Coordenadas UTM  

(SIRGAS 2000 – 22 J) Descrição 

E (m) N (m) 

P01-JUS 362114 7341215 
Ponto de monitoramento inserido a 

jusante do barramento 

P02-RES 362036 7341107 
Ponto situado no reservatório do 

empreendimento 

P03-MONT 362055 7340930 

Ponto de monitoramento localizado 

a montante do reservatório e antes 

do ponto de tomada d’água. 

 

Alterações futuras na localização dos pontos serão realizadas apenas em 

casos de comprometimento da segurança da equipe e/ou pela 

impossibilidade de acesso ao ponto previsto no momento da amostragem 

(quedas de barreira, obstáculos diversos etc.), devendo o ponto original 

ser retomado, se possível, na campanha seguinte. Quando da ocorrência 

da inacessibilidade do(s) ponto(s), o empreendedor deverá ser informado 

a fim de que sejam tomadas medidas cabíveis. Uma vez que não seja 

mais possível acessar o(s) ponto(s), serão realizados ajustes 

permanentes, mas tecnicamente fundamentados para que o(s) ponto(s) 

representem a mesma condição dentro da malha amostral. Qualquer 
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alteração da localização será justificada em relatório, devendo ser 

apresentadas as coordenadas do novo ponto, descrição do local e 

representação sobre base cartográfica. 
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Figura 51 - Localização dos pontos de monitoramento de qualidade da água 

previstos para a CGH Perdoncini.  
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9.2.4.1.2. Parâmetros de análise 

Os parâmetros de análise foram selecionados dentro os listados na 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (e atualizações) com padrões de 

qualidade para águas superficiais, e com base nas mais prováveis 

modificações que a formação do reservatório e que atividades realizadas 

no entorno podem promover, atuando, assim, como indicadores destes 

fenômenos. 

 

Tendo isto em vista, adotou-se um conjunto objetivo de parâmetros físico-

químicos e microbiológicos capazes de subsidiar avaliações sobre a 

garantia da condição da qualidade da água para os usos aos quais se 

destina, principalmente através do estudo de aporte de nutrientes, 

matéria orgânica e sedimentos, possibilidade ou ocorrência de 

eutrofização, e condições de oxigenação. 

 

Adicionalmente, buscou-se também a composição de um conjunto 

paramétrico cujo resultado possibilita o cálculo e/ou comparação com 

índices de qualidade da água. Desta forma, foram definidos os parâmetros 

a serem analisados, apresentados na tabela 35 a seguir, na qual constam 

também os padrões para rios de água doce classe 2, em que se enquadra 

o rio em questão, conforme critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Tabela 35 – Parâmetros de análise por ponto e padrões de qualidade para rio de água doce, classe 2. 

Parâmetro Unidade Pontos 
Limite (classe 2) 

Mínimo Máximo 

Amônia (como NH3) (mg.L-1) Todos - - 

Cianobactérias (densidade) cel/mL P02-RESV (operação) - 
50.000 cel/mL 

ou 5 mm3/L 

Clorofila-a (µg.L-1) Todos - 30 

Coliformes termotolerantes (E.coli) (UFC/100 mL) Todos - (1) 

Coliformes totais  (UFC/100 mL) Todos - - 

Condutividade (µS/cm) Todos - - 

Cor verdadeira (mg Pt.L-1 ou Hz) Todos - 75 Pt/L  

DBO (mg O2.L-1) Todos - ≤ 5,0 

Déficit de oxigênio dissolvido (%) Todos(2) - - 

DQO  (mg O2.L-1) Todos(3) - - 

Dureza (mg.L-1) Todos - - 

Fitoplâncton – incluído cianobactérias como subproduto (diversidade, em indivíduos. mL-1) P02-RESV (operação) - - 

Fósforo total (mg P.L-1) Todos(3) - 

0,03(4) 

0,05(5)  

0,1(6) 

Nitrato (mg N.L-1) Todos - 10,0 

Nitrito (mg N.L-1) Todos - 1,0 

Nitrogênio amoniacal total (mg NH4.L-1) Todos - 

3,7 (pH ≤ 7,5) 

2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0) 

1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5) 

0,5 (pH > 8,5) 

Nitrogênio inorgânico total (mg N.L-1) Todos(3) - - 

Nitrogênio orgânico total (mg N.L-1) Todos - - 

Nitrogênio total (mg N.L-1) Todos - 
1,27 (4) 

2,18 (6) 

Nitrogênio Kjeldahl (mg N.L-1) Todos - - 

Óleos e graxas minerais  (mg.L-1) Todos - Virtualmente ausentes 
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Parâmetro Unidade Pontos 
Limite (classe 2) 

Mínimo Máximo 

Óleos e graxas vegetais (mg.L-1) Todos - Virtualmente ausentes 

Oxigênio dissolvido (mg O2.L-1) Todos(2) 5,0 - 

pH (U pH) Todos 6,0 9,0 

Potássio (mg K.L-1) Todos - - 

Profundidade de Secchi / transparência (m) P02-RESV (operação) - - 

Profundidade média (m) P02-RESV (operação) - - 

Sólidos dissolvidos totais (mg.L-1) Todos - 500 

Sólidos suspensos totais  (mg.L-1) Todos - - 

Sólidos totais (mg.L-1) Todos - - 

Temperatura da água  (ºC) Todos - - 

Temperatura do ar  (ºC) Todos - - 

Tempo de residência  (dias) P02-RESV (operação) - - 

Turbidez (UNT) Todos - 100 
(1) Coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser obedecida a Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais 
usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras 
coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral; (2) No ponto P02-RESV (fase de operação), para temperatura da água, oxigênio 
dissolvido e déficit de oxigênio serão apresentados resultados da superfície e da média da coluna d’água; (3) No ponto P02-RESV (fase de operação), 

análises dos parâmetros DQO, fósforo total e nitrogênio inorgânico total serão realizadas para amostras das profundidades I e II, definidas no subitem 
9.2.4.1.4 (de profundidades de amostragem no reservatório) deste programa; (4) em ambientes lênticos; (5) em ambientes intermediários, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lênticos; (6) para ambientes lóticos. 
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9.2.4.1.3. Procedimentos de amostragem  

A amostragem possuirá periodicidade semestral na fase de instalação, 

sendo que a primeira campanha se iniciará 02 meses antes do início das 

obras de implantação da CGH, permitindo a realização de uma coleta pré-

obra, uma durante a fase de instalação e outra logo após início da 

operação, caracterizada como pós-obra. Na fase de operação, as 

amostragens terão periodicidade semestral, devendo-se manter até 24 

meses na etapa operação do empreendimento.  

 

Os resultados obtidos através destes monitoramentos serão interpretados 

por especialista na área, e comporão relatórios para que seja gerado um 

fluxo desejável de informações ao empreendedor, permitindo a avaliação 

da eficiência das demais ações, os reflexos sobre o entorno, e a 

necessidade de tomada de novas ações de correção ou prevenção. 

 

As coletas serão realizadas em volumes indicados pelo laboratório que 

realizará as análises, em frascos adequados à categoria de análise, e 

empregando-se as técnicas de conservação específicas a cada parâmetro, 

considerando o tempo estimado de envio ao laboratório. Para tanto, serão 

empregados critérios reconhecidos, nas suas edições mais recentes, 

como: 

 ABNT NBR 9897 (planejamento de amostragem de efluentes líquidos 

e corpos receptores); 

 ABNT NBR 9898 (preservação e técnicas de amostragem de 

efluentes líquidos e corpos receptores); 

 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI; 

 Guia nacional de coleta e preservação de amostras, CETESB/ANA; 

 Handbook for sampling and sample preservation of water and 

wastewater, EPA – U.S. Environmental Protection Agency. 
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Dentre os parâmetros a serem analisados, condutividade, oxigênio 

dissolvido, pH, profundidade de Secchi, temperatura (ar e água) e 

turbidez serão medidos in loco com os equipamentos apropriados, 

devidamente calibrados e/ou aferidos. A operação de cada equipamento 

seguirá as recomendações do manual do fabricante e as demais técnicas 

que garantam a qualidade da amostra e da medição. 

 

Alguns critérios essenciais à qualidade do processo de amostragem serão 

seguidos: 

 Os profissionais responsáveis pelas coletas serão devidamente 

treinados para execução dos procedimentos e sempre utilizarão 

luvas apropriadas ao tipo de coleta; 

 As amostras não incluirão partículas grandes, folhas, ou qualquer 

material de presença acidental, procurando refletir as características 

normais do corpo hídrico e a representatividade da amostra; 

 Os frascos e utensílios de coleta serão ambientados à amostra com 

um triplo enxágue com água do ponto de coleta, previamente à 

amostragem definitiva (exceto quando preparados em laboratório 

com procedimentos adequados de lavagem e enxague, e adição de 

preservantes); 

 Sempre que em corpo d’água com fluxo direcional, os frascos serão 

posicionados para efetuar a coleta de amostras no sentido 

contracorrente, quando possível a 20 cm da superfície da água; 

 As coletas incluirão volumes superiores aos mínimos, como 

segurança para eventuais necessidades de repetição de análises; 

 Determinações de campo serão realizadas em alíquotas de amostra 

separadas das que serão encaminhadas para análise; 

 Os frascos e utensílios de coleta serão avaliados previamente quanto 

à sua limpeza e higienização; 

 A transferência de amostras para os frascos será lenta, com os 

devidos cuidados para evitar sua aeração; 
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 As partes internas de frascos, utensílios de coleta e tampas não 

serão tocadas por pessoas ou ficarão expostas a pó, fumaças, gases 

e outras fontes de contaminação ambiental; 

 Os amostradores não farão uso de cigarros e semelhantes durante 

os procedimentos de coleta; 

 As amostras serão protegidas da luz imediatamente após a coleta; 

 Toda coleta será registrada em uma ficha específica; 

 Os frascos serão cheios ao máximo de sua capacidade, evitando a 

presença de oxigênio em seu interior, considerando ainda a 

necessidade de preservação ou não (exceto amostras para 

parâmetros em que haja recomendação diversa, como para 

clorofila-a); 

 Os frascos serão acondicionados de forma a evitar sua 

movimentação e possível quebra durante o transporte, sendo 

devidamente imobilizados no veículo de transporte; 

 Serão empregadas caixas térmicas para acondicionamento dos 

frascos, as quais serão devidamente identificadas e 

fechadas/vedadas, garantindo a refrigeração apropriada; Para as 

coletas com fins de análise microbiológica, serão utilizados frascos 

esterilizados, e esta será a primeira coleta em cada ponto. 

 

As coletas de amostras de água utilizarão como referência para seleção de 

frascos e estratégias de acondicionamento e transporte a tabela 36, 

apresentada na sequência, salvo ocasiões em que outra norma ou diretriz 

reconhecida seja empregada para justificar alteração de procedimento.  

 

Estes cuidados objetivam retardar a ação biológica e a hidrólise, reduzir os 

efeitos de sorção, e outros que alterem os resultados analíticos e sua 

confiabilidade. Além destas recomendações, serão solicitadas informações 

complementares quanto à preservação de amostras ao laboratório que as 

receberá, incluindo assim eventuais particularidades quanto à metodologia 

de análise utilizada. 
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Tabela 36 – Condições de coleta e preservação de amostras de água. 

Parâmetro Coleta Recipiente 
Volume de 
referência 

(mL) 
Preservação Armazenamento 

Prazo de 
validade 

Amônia (como NH3) 
Diretamente nos frascos ou com balde 

de aço inox 
P 250 Resfriamento (em gelo) Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 28 dias 

Cianobactérias 
Diretamente nos frascos esterilizados 

(preferencialmente) ou em baldes 

esterilizados 

VA 1000 
Lugol, formol ou 

Transeau 
Temperatura ambiente, 

protegido da luz 
1 mês a um ano 

Clorofila-a 
(Filtrada em laboratório) 

Diretamente nos frascos ou com balde 
de aço inox; Garrafa de Van Dorn (zona 
eufótica, profundidade I) no QA02-RESV 

(fase de operação) 

VA BL 1000(1) Resfriamento (em gelo) 
e proteger da luz 

Refrigeração entre 4ºC e 
10ºC e manter ao abrigo da 

luz 
48h 

Coliformes termotolerantes; Diretamente nos frascos esterilizados 
(preferencialmente) ou em baldes 

esterilizados 
P,V,SP LE 100 Resfriamento (em gelo) 

Refrigeração entre 2ºC e 
8ºC e proteger da luz. Não 

congelar 
24h 

Coliformes totais 

Condutividade 
(em campo) 

- - - - - Ensaio imediato 

Cor verdadeira 
Diretamente nos frascos ou com balde 

de aço inox 
P,V 250 Resfriamento (em gelo) Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 48h 

DBO 
Diretamente nos frascos ou com balde 

de aço inox 
P,V 2 x 1000 Resfriamento (em gelo) Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 

24h 
48h(2) 

Déficit de oxigênio 
dissolvido 

- - - - - 
Ensaio imediato ou 

cálculo 

DQO 
Balde de aço inox; Garrafa de Van Dorn 
(profundidades I e II) no QA02-RESV 

(fase de operação) 
P,V 250 

H2SO4 1+1 até pH<2; 
Resfriamento (em gelo) 

Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 
7 dias 

28 dias(2) 

Dureza 
Diretamente nos frascos esterilizados 

(preferencialmente) 
P LE. V LE 250 

Adicionar HNO3 1+1 até 
pH <2 

 
Resfriamento (em gelo) 

Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 6 meses 

Fitoplâncton 
Garrafa de Van Dorn (zona eufótica, 

profundidade I) 
VA BL 100 Lugol(3)(4) 

Armazenar em temperatura 
ambiente, protegido da 

luz(3) 

1 mês 

Fósforo total 
Balde de aço inox; Garrafa de van Dorn 
(profundidades I e II) no QA02-RESV 

(fase de operação) 
P,V 250 

H2SO4 1+1 até pH<2; 
resfriamento (em gelo) 

Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 28 dias 

Nitrato 

Diretamente nos frascos ou com balde 
de aço inox 

P,V 250 
H2SO4 1+1 até pH<2; 

Resfriamento (em gelo) 
Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 7 dias 

Nitrito 

Nitrogênio amoniacal 

Nitrogênio orgânico total 
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Parâmetro Coleta Recipiente 
Volume de 
referência 

(mL) 
Preservação Armazenamento 

Prazo de 
validade 

Nitrogênio total 

Nitrogênio total Kjeldahl 

Nitrogênio inorgânico total 
Balde de aço inox; Garrafa de Van Dorn 
(profundidades I e II) no QA03-RESV 

(fase de operação) 
P,V 250 

H2SO4 1+1 até pH<2; 
Resfriamento (em gelo) 

Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 
Nitrogênio - 7 

dias; fósforo total - 
28 dias 

Óleos e graxas animais e 
vegetais Balde de aço inox VA BL 1000 

HCl 1+1 até pH<2; 
Resfriamento (em gelo) 

Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 28 dias 

Óleos e graxas minerais 

Oxigênio dissolvido 
(em campo) 

- - - - - Ensaio imediato 
pH 

(em campo) 

Profundidade de Secchi 
(em campo) 

Profundidade média - - - - - 

Obtido do projeto 
de engenharia e de 

controles 
operacionais 

Potássio 
Diretamente nos frascos ou com balde 

de aço inox 
P 250 

H2SO4 1+1 até pH<2; 
Resfriamento (em gelo) 

Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 7 dias 

Sólidos totais Diretamente nos frascos ou com balde 
de aço inox 

P,V 500 Resfriamento (em gelo) Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 7 dias 
Sólidos dissolvidos totais 

Sólidos suspensos totais 
Diretamente nos frascos ou com balde 

de aço inox 
P,V 1500 Resfriamento (em gelo) Refrigeração a 4ºC ± 2ºC 24h 

Temperatura da água 
- - - - - Ensaio imediato 

Temperatura do ar 

Tempo de residência - - - - - 
Obtido do Projeto 

Básico de 
Engenharia 

Turbidez - - - - - Ensaio imediato 

*P= Frasco plástico descartável (de polímero inerte); V= Frasco de vidro; VA= Frasco de vidro de cor âmbar; SP= Saco plástico; BL= Boca larga; LE= Limpeza especial 
(estéril); (1) O frasco não pode ser totalmente preenchido, a fim de facilitar a homogeneização da amostra antes da filtragem; (2) Prazo máximo regulatório segundo o 
Standard Methods, 21ª ed., 2005. (3) Adicionar lugol até obter uma coloração de conhaque (0,3 mL a 0,5 mL/ 100 mL e em casos de floração 0,5 a 1,0/ 100 mL); (4) As 
amostras com lugol devem ser acondicionadas e transportadas em caixa térmica separadas dos demais ensaios. Fonte: Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras 
(CETESB/ANA, 2011). 
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9.2.4.1.4. Profundidade de amostragem no reservatório  

Na fase de operação, para o conhecimento da estrutura vertical da coluna 

d’água no reservatório, no ponto P02-RES será realizada uma série de 

medições (temperatura da água, oxigênio dissolvido e saturação de 

oxigênio), além da medição da transparência da água através de disco de 

Secchi. Essas medições determinam as três profundidades a serem 

amostradas, como segue: 

 

Profundidade I: Camada da zona eufótica com 40% da luz incidente, 

onde é esperada uma produção primária de fitoplâncton representativa da 

camada trofogênica (SCHÄFER, 1985 apud IAP, 2009). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼 =  𝑍𝑑𝑆. 0,54 

 

onde: 

ZdS = profundidade Secchi 

0,54 = fator para calcular 40% de luz incidente 

 

Profundidade II: metade da zona afótica onde, independentemente da 

ocorrência de estratificação térmica, a respiração e a decomposição são 

predominantes sobre a produção autotrófica. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐼𝐼 =  (𝑍𝑚𝑎𝑥 +  𝑍𝑒𝑢)/2 

𝑍𝑒𝑢 =  𝑍𝑑𝑆. 3 

 

onde: 

Zmax = profundidade máxima (m), na estação de amostragem; 

Zeu = zona eufótica (profundidade em que se espera 1% da luz incidente 

na superfície da água), obtida através da seguinte equação: 
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Profundidade III: quando, durante as medições "in situ", for detectada 

zona anóxica (ausência de oxigênio), e esta não coincidir com a 

profundidade II, mais uma amostra é coletada na porção intermediária 

desta camada. 

 

Associado ao conhecimento da metodologia para cálculo do índice de 

qualidade da água em reservatórios – IQAR fica definido que serão 

coletadas amostras simples (superficiais, profundidade I) para análise de 

todos os parâmetros no ponto P02-RES, em conformidade com as 

condições gerais de amostragem apresentadas.  

 

As exceções são as análises dos parâmetros listados na tabela a seguir, os 

quais, durante a fase de operação da CGH Perdoncini, devem ser 

amostrados em profundidades específicas no ponto P02-RES.  

 

Tabela 37 – Profundidades de amostragem para análises de parâmetros, 

específicos no reservatório, ponto P02-RES.  

Parâmetro Profundidade de amostragem  

Temperatura da água (ºC) 
Profundidade I e coluna d’água (para obtenção 

de média) 
Oxigênio dissolvido (mg.L-1) 

Déficit de oxigênio dissolvido (%) 

DQO (mg.L-1) 

Profundidades I e II Fósforo total (mg P.L-1) 

Nitrogênio inorgânico total (mg N.L-1) 

Cianobactérias (nº de células/mL)* Profundidade I 

*Resultado obtido como subproduto da análise de fitoplâncton.  

 

9.2.4.1.5. Identificação de amostras e registro de campo 

Os frascos com as amostras serão devidamente identificados, no mínimo, 

quanto ao agente preservante (pelo laboratório), para evitar acidentes, e 

quanto ao ponto (pelo laboratório e/ou pela equipe responsável pela 

coleta) para que estas possam ser associadas às informações registradas 
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nas fichas de coleta, tais como data e hora de coleta, forma de 

preservação e resultados de parâmetros analisados in situ.  

 

Além da coleta propriamente dita, os amostradores devem realizar 

registros fotográficos da água, do corpo hídrico, de seu entorno e de 

atividades desenvolvidas nas proximidades do ponto (associadas ou não 

ao empreendimento), descrevendo qualquer situação ou característica que 

possa contribuir para a interpretação dos resultados.  

 

Informações sobre as coletas e análises in situ serão registradas em fichas 

de coleta contendo minimamente a identificação do empreendimento, tipo 

de amostra, data e horário de coleta, equipe de coleta, condições 

climáticas (especialmente pluviométricas), identificação dos pontos, 

volumes coletados, forma de acondicionamento e preservação, controle de 

calibração, soluções e reagentes, e resultados de medição em campo. Um 

campo específico para anotações sobre as condições de entorno que 

possam interferir na qualidade das águas deve também ser incluído.  

 

Modelos (sugestivos) da frente e do verso deste tipo de documento, 

registro relevante que deve ser controlado para fundamentar as 

avaliações, são apresentados nas páginas seguintes. 
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Figura 52 – Modelo de ficha de coleta de amostras de água superficial (frente). 
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Figura 53 – Modelo de ficha de coleta de amostras de água superficial (verso). 
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9.2.4.1.6. Transporte de amostras 

O transporte das amostras recém-coletadas ao laboratório será planejado 

para que tenham seu recebimento pelo prestador de serviço em tempo 

hábil para a realização das análises dentro dos prazos adequados para 

análise de cada parâmetro.  

 

O transporte deve manter as condições de preservação das amostras, 

especialmente no que tange à sua refrigeração. Para tanto, o 

recomendado é o uso de quantidades adequadas de gelo, natural ou 

artificial (géis especiais em recipientes plásticos), para que o material 

esteja apto ao transporte, sem riscos de vazamentos e de transpiração 

dos recipientes. As caixas térmicas, quando necessário, podem, inclusive, 

ser vedadas com fitas adesivas em toda a extensão do contato com a 

tampa para garantia da refrigeração. 

 

9.2.4.1.7. Análises laboratoriais 

O laboratório de análises deve preferencialmente possuir certificados de 

gestão como ISO 9.001:2008, ISO 17.025:2005 e ISO 14.001:2004, e 

licenciamento ambiental, garantindo que o prestador de serviço possui 

compromissos com a melhoria da qualidade e do desempenho ambiental. 

 

Deve, obrigatoriamente, apresentar Certificado de Cadastramento de 

Laboratório de Ensaios Ambientais (CCL), emitido pelo IAP, para os 

parâmetros analisados, conforme portaria IAP nº 265/2014. 

  

Estas certificações devem ser empregadas como critério de avaliação e 

seleção do laboratório. As análises devem seguir metodologias 

reconhecidas, especialmente as a seguir apresentadas, em suas versões 

mais recentes: 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

201 

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

AWWA-APHA-WPCI (atualmente na 23ª edição); 

- USEPA test method – physical/chemical methods. 

 

Para garantir o sucesso na interpretação dos resultados analíticos em 

comparação com os padrões de qualidade, valores de literatura e 

resultados de outras campanhas, os limites de quantificação (LQ) das 

técnicas de análise laboratorial devem apresentar os valores mínimos 

recomendados na tabela 38. Dentre estes, os que merecem especial 

atenção quando da escolha do laboratório são os LQ dos métodos para 

fósforo total e mercúrio (água e sedimentos), parâmetros cujos resultados 

são indispensáveis às discussões acerca da possibilidade de 

eutrofização/contaminação de corpos hídricos (sobretudo de 

reservatórios).  

 

Tabela 38 – Limites de quantificação mínimos para as análises laboratoriais.  

Parâmetro Limite de quantificação recomendado (inferior) 

Cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L 

Clorofila-a 3,0 μg.L-1 

Coliformes 1 UFC/100mL 

Cor verdadeira 1,0 Hz 

DBO 2,0 mg.L-1 

DQO 10,0 mg.L-1 

Fitoplâncton 1 indivíduo.mL-1 

Fósforo total 0,03 mg.L-1 

Mercúrio 0,0001 mg.L-1 

Mercúrio - sedimentos 0,1 mg.kg-1 

Nitrogênio – formas inorgânicas 0,5 mg.L-1 

Nitrogênio – formas orgânicas 0,5 mg.L-1 

Óleos e graxas 5,0 mg.L-1 

Série de sólidos 5,0 mg/L 
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9.2.4.1.8. Compilação de dados 

Os resultados analíticos serão organizados em planilhas digitais, 

separadas por pontos de amostragem, permitindo uma avaliação em linha 

dos resultados obtidos para cada parâmetro. A cada relatório, para 

propiciar o acompanhamento da evolução temporal do monitoramento, os 

novos resultados serão tabulados junto aos das campanhas anteriores. 

 

Para apresentação dos resultados, serão também elaborados gráficos 

relacionando os valores das análises pelo tempo (datas das campanhas), 

por parâmetro e por ponto, acrescidos de uma linha indicativa do valor do 

padrão de qualidade desejado – o que facilita a interpretação visual acerca 

do atendimento ao padrão de classe. 

 

Adicionalmente, para enriquecimento das discussões, será calculado o 

índice de qualidade da água (IQA) e o índice de estado trófico (IET), e na 

fase de operação, o índice de qualidade da água em reservatórios (IQAR) 

e o índice de diversidade de Shannon-Weaver, metodologias amplamente 

reconhecidas para avaliação quali-quantitativa de corpos hídricos e/ou 

reservatórios, a serem mais bem detalhadas a seguir. Também na fase de 

operação, para avaliações adicionais sobre a estrutura e dinâmica da 

comunidade fitoplanctônica, fica recomendado o cálculo do índice de 

diversidade Shannon-Weaver. 

 

Índice de qualidade da água (IQA) 

A partir de um estudo realizado em 1970 pela “National Sanitation 

Foundation” dos Estados Unidos, a CETESB adaptou e desenvolveu o 

Índice de Qualidade das Águas - IQA, que incorpora nove parâmetros 

considerados relevantes para a avaliação da qualidade das águas, tendo 

como determinante principal a utilização das mesmas para abastecimento 

público. 
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Para os nove parâmetros selecionados, a critério de cada profissional, 

foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de acordo 

com o estado ou a condição de cada parâmetro. Estas curvas de variação, 

sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada parâmetro, bem 

como seu peso relativo correspondente, são apresentados na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 39 - Peso dos parâmetros de qualidade das águas para o IQA. 

Parâmetro Peso (wi) 

Coliformes termotolerantes 0,15 

pH 0,12 

DBO 0,10 

Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 

Temperatura 0,10 

Turbidez 0,08 

Sólidos totais 0,08 

Oxigênio dissolvido 0,17 

 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado das qualidades de água 

correspondentes aos parâmetros: temperatura da amostra, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (5 dias, 20ºC), coliformes 

termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez. A 

seguinte fórmula é utilizada: 

 

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Onde o IQA é o Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100, 

qi é a qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido 

da respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua 

concentração ou medida. O parâmetro wi é peso correspondente ao          
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i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade, sendo que: 

 

∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖=𝑞

 

 

Em que n é o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. No 

caso de não se dispor do valor de algum dos 9 parâmetros, o cálculo do 

IQA é inviabilizado. 

 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas 

brutas, que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100. A 

CETESB emprega categorias para faixas de valores do IQA, a fim de 

facilitar a classificação da amostra da água, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 40 - Categorias do índice de qualidade da água. 

Valores do IQA Classificação 

79 < IQA ≤ 100 Ótima 

51 < IQA ≤ 79 Bom 

36 < IQA ≤ 51 Aceitável 

19 < IQA ≤ 36 Ruim 

0 ≤ IQA ≤ 19 Péssima 

 

Índice de estado trófico (IET) 

O Índice de Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’agua em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento 

excessivo de algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas. 

 

Para o cálculo do IET em rios são aplicadas duas variáveis: fósforo total e 

clorofila a. Os resultados correspondentes ao fósforo devem ser 

entendidos como uma medida do potencial de eutrofização, já que este 

nutriente atua como o agente causador do processo. A avaliação 
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correspondente à clorofila a, por sua vez, deve ser considerada como uma 

medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de 

forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas 

águas. Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o 

efeito do processo.  

 

O índice apresentado é composto pelo índice do estado trófico para o 

fósforo total – IET (PT) e o índice do estado trófico para a clorofila a – IET 

(CL), modificados por Lamparelli (2004), sendo estabelecidos para 

ambientes lóticos, segundo as equações a seguir: 

 

𝑰𝑬𝑻(𝑪𝑳) = 𝟏𝟎𝐗(𝟔 − ((−𝟎, 𝟕 − 𝟎, 𝟔𝐗(𝐥𝐧 𝐂𝐋))/ 𝐥𝐧 𝟐))) − 𝟐𝟎 

𝑰𝑬𝑻(𝑷𝑻) = 𝟏𝟎𝐗(𝟔 − ((−𝟎, 𝟒𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟔𝐗(𝐥𝐧 𝐏𝐓))/ 𝐥𝐧 𝟐))) − 𝟐𝟎 

 

Onde: 

CL: concentração de clorofila a (em µg/L) medida à superfície da água; 

PL: concentração de fósforo total (em µg/L) medida à superfície da água; 

ln: logaritmo natural. 

 

Na interpretação dos resultados, os pontos são classificados conforme os 

resultados da média aritmética simples dos índices relativos ao fósforo 

total e a clorofila a.  

 

No caso de não haverem resultados para uma das variáveis, o índice será 

calculado com a variável disponível e considerado o equivalente ao IET, 

devendo, apenas, constar uma observação junto ao resultado, informando 

que apenas uma das variáveis foi utilizada.  

 

Os limites estabelecidos para as diferentes classes de trofia para rios 

estão apresentados na tabela 41 seguir. 
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Tabela 41 – Classificação do estado trófico para rios.  

Ponderação 

(IET) 

Fósforo total 

(PT) 

Clorofila a  

(CL) 

Categoria  

(estado trófico) 

IET ≤ 47 PT ≤ 13 CL ≤ 0,74 Ultraoligotrófico 

47 < IET ≤ 52 13 < PT ≤ 35 0,74 < CL ≤ 1,31 Oligotrófico 

52 < IET ≤ 59 35 < PT ≤ 137 1,31 < CL ≤ 2,96 Mesotrófico 

59 < IET ≤ 63 137 < PT ≤ 296 2,96 < CL ≤ 4,70 Eutrófico 

63 < IET ≤ 67 296 < PT ≤ 640 4,70 < CL ≤ 7,46 Supereutrófico 

IET > 67 PT > 640 CL > 7,46 Hipereutrófico 

 

Índice de qualidade da água em reservatórios (IQAR) 

O Índice de Qualidade de Água em Reservatórios (IQAR) foi criado pelo 

Instituto Ambiental do Paraná - IAP para verificar a degradação da 

qualidade da água dos reservatórios. 

 

Este índice, assim como o IQA, pondera a relevância de cada um dos 

parâmetros que considera para a avaliação da qualidade da água do 

reservatório através de pesos, em função de seu nível de importância: 

 

Tabela 42 - Peso dos parâmetros de qualidade das águas para o IQAR. 

Parâmetro Peso (wi) 

Déficit de oxigênio dissolvido (%) (1) 17 

Clorofila a (µg/L) 15 

Fósforo total (PO2-mg/L) (2) 12 

Profundidade Secchi (m) 12 

Demanda química de oxigênio – DQO (mg/L) (2) 12 

Tempo de residência (dias) 10 

Nitrogênio inorgânico total (N-mg/L) (2) 8 

Cianobactérias (nº de células /mL) (3) 8 

Profundidade média (metros) 6 

(1) média da coluna d’água; (2) média das profundidades I e II; e (3) concentração da 
profundidade I (Resultado obtido como subproduto da análise de fitoplâncton). 

 

Além disso, há um conceito de classes de qualidade, explorado através de 

uma matriz que foi desenvolvida com seis classes de qualidade da água, 
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estabelecidas a partir do cálculo dos percentis 10%, 25%, 50%, 75% e 

90% de cada uma das variáveis selecionadas: 

 

Tabela 43 - Matriz de qualidade de água em reservatórios.  

Parâmetro 
Classes de qualidade (q) 

1 2 3 4 5 6 

Déficit de oxigênio dissolvido 

(%) 
≤5,0 

5,1- 

20,0 

20,1-

35,0 

35,1-

50,0 

50,1-

70,0 
>70,0 

Clorofila a (µg/L) ≤1,5 
1,5- 

3,0 

3,1- 

5,0 

5,1- 

10,0 

10,1-

32,0 
>32,0 

Fósforo total (PO2-mg/L) ≤0,010 
0,011-

0,025 

0,026-

0,040 

0,041-

0,085 

0,086-

0,210 
>0,210 

Profundidade Secchi (m) ≥3,0 2,9-2,3 2,2-1,2 1,1-0,6 0,5-0,3 <0,3 

Demanda química de oxigênio – 

DQO (mg/L) 
≤3,0 

3,1- 

5,0 

5,1- 

8,0 

8,1- 

14,0 

14,1-

30,0 
>30,0 

Tempo de residência (dias) ≤10 11–40 41-120 121-365 366-550 >550 

Nitrogênio inorgânico total (N-

mg/L) 
≤0,15 

0,16-

0,25 

0,26-

0,60 

0,61-

2,00 

2,00-

5,00 
>5,00 

Cianobactérias (nº de 

células/mL) 
≤1.000 

1.001-

5.000 

5.001-

20.000 

20.001-

50.000 

50.001-

100.000 
>100.000 

Profundidade média (metros) ≥35,0 
34,9-

15,0 

14,9- 

7,0 

6,9- 

3,1 

3,0- 

1,1 
<1,1 

 

O IQAR é calculado pela seguinte fórmula: 

 

𝐼𝑄𝐴𝑅 = ∑(𝑤𝑖 ∙ 𝑞𝑖)

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

⁄  

 

sendo, wi = peso da variável i; qi = classe de qualidade em relação a 

variável i (pode variar de 1 a 6). 

 

Os valores do IQAR são, então, classificados em 6 faixas: 
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Tabela 44 - Categorias do índice de qualidade da água em reservatórios.  

Valores do IQAR Classificação 

0 – 1,50 Classe I - Não impactado a muito pouco degradado 

1,51 – 2,50 Classe II - Pouco degradado 

2,51 – 3,50 Classe III - Moderadamente degradado 

3,51 – 4,50 Classe IV - Criticamente degradado a poluído 

4,51 – 5,50 Classe V - Muito poluído 

> 5,51 Classe VI - Extremamente poluído 

 

Este indicador será calculado para o ponto P02-RES durante a fase da 

operação e, de maneira mais específica, pode apresentar as seguintes 

características, de acordo com a classe (IAP, 2009): 

 

Classe I 

Apresenta corpos de água saturados de oxigênio, baixa concentração de nutrientes, 

concentração de matéria orgânica muito baixa, alta transparência das águas, 

densidade de algas muito baixa, normalmente com pequeno tempo de residência 

das águas e/ou grande profundidade média. A qualidade da água é 

excelente/ótima. 

 

Classe II 

Apresenta corpos de água com pequeno aporte de nutrientes orgânicos e 

inorgânicos e matéria orgânica, pequena depleção de oxigênio dissolvido, 

transparência das águas relativamente alta, baixa densidade de algas, 

normalmente com pequeno tempo de residência das águas e/ou grande 

profundidade média. A qualidade de água é muito boa/boa. 

 

Classe III 

Contém corpos de água com déficit considerável de oxigênio dissolvido na coluna 

de água, podendo ocorrer anoxia na camada de água próxima ao fundo, em 

determinados períodos. Apresenta médio aporte de nutrientes e matéria orgânica, 

grande variedade e/ou densidade de algas (sendo que algumas espécies podem ser 

predominantes), tendência moderada a eutrofização, tempo de residência das 

águas considerável. A qualidade da água é regular/aceitável. 
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Classe IV 

Apresenta corpos de água com entrada de matéria orgânica capaz de produzir uma 

depleção crítica nos teores de oxigênio dissolvido na coluna de água, aporte 

considerável de nutrientes, alta tendência a eutrofização, ocasionalmente com 

desenvolvimento maciço de populações de algas, ocorrência de reciclagem de 

nutrientes, baixa transparência das águas associada principalmente à alta turbidez 

biogênica. A partir desta classe, é possível a ocorrência de mortandade de peixes 

em determinados períodos de acentuado déficit de oxigênio dissolvido. A qualidade 

da água é crítica/ruim. 

 

Classe V 

Contém corpos de água com altas concentrações de matéria orgânica, geralmente 

com supersaturação de oxigênio dissolvido na camada superficial e depleção na 

camada de fundo. Apresenta grande aporte e alta reciclagem de nutrientes, corpos 

de água eutrofizados, com florações de algas que frequentemente cobrem grandes 

extensões da superfície da água, o que limita a sua transparência. A qualidade da 

água é muito ruim. 

 

Classe VI 

Contém corpos de água com condições bióticas seriamente restritas, resultantes de 

severa poluição por matéria orgânica ou outras substâncias consumidoras de 

oxigênio dissolvido. Ocasionalmente, ocorrem processos de anoxia em toda a 

coluna de água. Apresenta aporte e reciclagem de nutrientes muito altos, corpos de 

água hipereutróficos, com intensas florações de algas cobrindo todo o espelho 

d’água e eventual presença de substâncias tóxicas. A qualidade da água é péssima. 

 

Índice de diversidade de Shannon-Weaver 

Para o cálculo da diversidade de espécies do fitoplâncton, será utilizado o 

Índice de Shannon-Weaver, amplamente reconhecido devido à sua 

simplicidade computacional e aplicabilidade. Este índice assume que todos 

os indivíduos são amostrados aleatoriamente de uma população 

indefinidamente grande (infinita). Ele dá uma medida do grau médio de 

incerteza em predizer que espécies e indivíduos serão escolhidos 

aleatoriamente de um total de S espécies e N indivíduos. O índice é 

representado por: 

 



 
CGH Perdoncini  

Plano de acompanhamento,  
monitoramento e controle ambiental (PCA) 

 

210 

 

Onde: 

Ni = número de indivíduos das i espécies na amostra; 

N = número total de indivíduos na amostra; 

Pi = Ni/N – proporção de indivíduos de cada espécie na amostra total e 

Σpi = 1. 

 

O máximo teórico pode ser descrito como: 

 

 

 

Quanto maior for o número de espécies presentes na amostra, maior será 

a diversidade.  

 

9.2.5. Responsável pela implementação 

O programa deverá ser executado pelo empreendedor ou empresa 

especializada contratada por este.  

 

9.2.6. Cronograma 

Tabela 45 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

01 02 01 02 03 04 

Definição de equipe e prestadores de serviço       

Campanha de monitoramento de qualidade da 

água 
      

Relatórios de acompanhamento       
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Tabela 46 - Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 

Fase de operação (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

0 

8 

0 

9 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

Campanha de 

monitoramento 

de qualidade da 

água 

                        

Relatórios de 

acompanhamento 
                        

 

9.2.7. Recursos para implementação 

A equipe de coleta contemplará duas pessoas, sendo ao menos uma de 

nível técnico ou superior, com formação em área correlata ao tema do 

programa (meio ambiente, química, biologia etc.) e com a devida 

habilitação. A presença de duas pessoas eleva a eficiência dos 

procedimentos (cuja execução deve se dar em tempo restrito, dado o 

tempo de preservação das amostras) e assegura melhores condições de 

segurança.  

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

 Veículo (carro, preferencialmente com tração 4x4); 

 Telefones celulares; 

 Equipamentos de proteção individual (botina, bota, capacete, 

protetor auricular, perneira, óculos, boné estilo árabe) e bloqueador 

solar, para usos de acordo com a localização e atividade; 

 Câmera fotográfica digital; 

 Equipamento de posicionamento global (GPS) de mão; 

 Materiais e equipamentos de escritório; 

 Equipamentos/instrumentos de medição in situ de temperatura (da 

água e do ar), pH, oxigênio dissolvido (preferencialmente com 

saturação de oxigênio), condutividade e turbidez; 
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 Luvas de látex/nitrílicas descartáveis; 

 Caixas térmicas, gelo artificial e frascos adequados à análise de 

cada parâmetro (com ou sem agentes preservantes). 

 

Além da equipe de campo, a execução do programa contará com um 

responsável pela correta execução do programa como um todo, 

interpretação dos resultados, emissão de alertas e relatórios, mediante 

anotação de responsabilidade técnica ou documento equivalente. 

 

É importante observar que este programa se restringe a geração de 

informações a respeito da qualidade da água na área de influência da CGH 

Perdoncini. Caso sejam identificadas alterações na qualidade da água pelo 

presente programa, as medidas de manejo/controle a serem 

implementadas serão de responsabilidade do empreendedor. Fica também 

sob responsabilidade deste, a contratação de equipe técnica para 

realização dos serviços julgados pertinentes, baseados nas orientações 

contidas nos documentos elaborados durante a execução do presente 

programa. 

 

9.2.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

Os indicadores ambientais do programa de monitoramento da qualidade 

da água se basearão diretamente nos resultados analíticos (in situ ou 

laboratoriais) e nos demais resultados calculados mediante aplicação de 

metodologias de compilação de dados (IQA e IQAR). 

 

Os resultados analíticos serão organizados em planilhas digitais compondo 

gráficos de resultados com visualização da variação temporal/por 

campanha, por ponto e por parâmetro. Tal estratégia supre o programa 

com uma ferramenta de análise da evolução temporal dos resultados.  
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Com relação aos dados do monitoramento de qualidade da água, os 

resultados analíticos serão organizados em planilhas digitais e será 

construído um gráfico de unidade de medida pelo tempo, por ponto e por 

parâmetro. Tal estratégia supre o programa com uma ferramenta de 

análise da evolução temporal dos resultados. De maneira complementar, 

com base nestes resultados tabulados, será avaliado o atendimento do 

resultado de cada análise ao padrão de classe, quando existente e 

aplicável; e serão calculados os seguintes indicadores ambientais, 

propriamente ditos: 

• Índice de atendimento aos padrões, para cada campanha e por 

ponto, que consiste na razão (percentual) entre o número de 

atendimentos ao padrão pelo número total de parâmetros com 

padrão de classe existente e aplicável; 

• IQA, IET, IQAR e índice de diversidade Shannon-Weaver, 

conforme pontos aplicáveis, cujos resultados calculados, por si só, 

já provêm avaliações globais de qualidade da água para cada 

campanha e por ponto. 

 

Os resultados analíticos e dos indicadores serão devidamente 

interpretados por especialista na área, gerando o devido fluxo de 

informações ao responsável pelo programa, à empreiteira (na fase de 

implantação) e ao empreendedor, permitindo a avaliação dos reflexos do 

empreendimento sobre o entorno, a eficiência de ações já adotadas, e 

verificando a necessidade de novas ações de correção ou prevenção.  

 

Anormalidades nos resultados e considerações relevantes serão 

encaminhadas ao responsável pelo programa através de alertas 

ambientais documentados. Não haverá prejuízo à comunicação cotidiana 

por meios mais ágeis, que deve antecipar a troca de informações 

relevantes e fatos que devem ser levados ao conhecimento do mesmo. 
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Serão elaborados relatórios de monitoramento (ao final da instalação e 

anualmente na operação) com avaliações completas, apoiadas em gráficos 

e tabelas, sobre a variação da qualidade das águas, associando os 

resultados analíticos às etapas e localização das frentes de obra ou 

condições de operação, assim como às observações realizadas nas datas 

de coleta. 

 

O relatório será devidamente assinado por profissional detentor de 

anotação de responsabilidade técnica pelo mesmo (a qual acompanhará o 

documento), e será encaminhado ao responsável do programa para 

integrar a gama de informações e relatórios que fundamentarão a 

condução das ações de gestão ambiental do empreendimento, e para o 

devido repasse ao órgão ambiental licenciador. O responsável pelo 

programa também deverá atuar emissão de não conformidades ao 

empreendedor e/ou empreiteira, após a avaliação deste conjunto de 

dados disponíveis.  
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9.3. Programa de acompanhamento de supressão de indivíduos 

isolados e afugentamento de fauna 

9.3.1. Considerações iniciais 

O presente programa procura estabelecer estratégias de 

acompanhamento dos poucos indivíduos que serão suprimidos para a 

implantação do empreendimento. As ações do programa de 

acompanhamento de supressão e afugentamento de fauna têm caráter 

mitigador e preventivo, e tem atuação sobre os impactos decorrentes da 

perda de indivíduos arbóreos nativos. Sua eficácia está relacionada à 

qualidade de execução da supressão, evitando-se que áreas não 

autorizadas sejam atingidas. 

 

9.3.2. Justificativa 

A redução da cobertura vegetal está profundamente relacionada à perda 

de biodiversidade vegetal e animal. Dessa forma, o acompanhamento da 

supressão e afugentamento de fauna permite minimizar os possíveis 

impactos negativos, permitindo que a vegetação suprimida seja 

condizente com a autorizada e que os animais se desloquem da área de 

supressão, garantindo sua integridade física. 

 

9.3.3. Objetivos gerais e específicos 

O programa de acompanhamento da supressão e afugentamento de fauna 

visa estabelecer procedimentos para impedir que as atividades de 

supressão causem impactos além dos limites previstos, sendo 

estritamente limitadas às áreas autorizadas pelo órgão regulador, além de 

minimizar os impactos à flora e fauna provenientes da supressão da 

vegetação e limpeza do terreno. 
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Os objetivos específicos são: 

 Orientar funcionários ligados diretamente às obras de implantação 

do empreendimento quanto aos cuidados a serem tomados com 

relação à vegetação e ao ambiente natural;  

 Estabelecer procedimentos corretos de condução das atividades de 

supressão da vegetação;  

 Monitorar e controlar as atividades de supressão e uso da matéria-

prima gerada; 

 Delimitar as áreas de supressão; 

 Orientar e instruir equipes de campo e de supressão; 

 Atender às condicionantes estabelecidas na autorização florestal; 

 Minimizar o impacto direto sobre a fauna antes e durante a 

supressão vegetal mediante atividades de afugentamento dos 

espécimes. 

 

9.3.4. Descrição das atividades 

No intuito de fazer com que a supressão ocorra de forma segura e 

controlada, o programa deve estabelecer procedimentos para orientação 

das equipes de supressão sobre as principais práticas de preservação da 

vegetação remanescente, bem como para prestar o apoio necessário ao 

afugentamento da fauna. 

 

Espera-se que com a implantação do programa os impactos associados 

com a supressão de vegetação sejam restritos apenas às áreas e árvores 

autorizadas para supressão, salvaguardando a vegetação adjacente às 

áreas de supressão. Ainda, espera-se que o acompanhamento das 

atividades de supressão seja capaz de minimizar o número de indivíduos 

suprimidos, com a realização da derrubada de indivíduos apenas quando 

estritamente necessário, de forma a reduzir os impactos sobre a 

vegetação nativa. Desta forma, durante as obras de manutenção do canal 

já existente deverão ser priorizadas podas, transplantes de indivíduos de 
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menor porte e em último caso o corte da vegetação. Vale destacar, que 

todas as atividades acima mencionadas só poderão ser realizadas nos 

indivíduos autorizados para corte, conforme descrito na autorização 

florestal. 

 

O material oriundo da supressão poderá ser doado para o proprietário, 

não sendo necessário o transporte de madeira. Caso o empreendedor ou 

empreiteira deseje realizar o transporte ou venda de madeira, o mesmo 

deverá se atentar às exigências associadas como, por exemplo, 

cadastramento de pátios de origem de madeira junto ao sistema 

SINAFLOR, e emissão do DOF – documento de origem florestal.  

 

A metodologia para o acompanhamento da supressão deverá tomar como 

base a autorização florestal emitida pelo órgão ambiental licenciador e a 

listagem dos indivíduos autorizados para derrubada, oriunda o relatório de 

inventário florestal, e contar com um controle por parte da equipe 

responsável, árvore por árvore. Esse rígido controle possibilitará a 

redução dos impactos na vegetação adjacente e minimização da 

supressão. 

 

Afugentamento de fauna 

As ações de afugentamento da fauna estão diretamente relacionadas à 

supressão da vegetação, a qual pode afetar diretamente a integridade 

física dos espécimes mediante acidentes com quedas de árvores, 

destruição de ninhos, soterramento de tocas, etc. Assim, a supressão 

vegetal condiciona a adoção de medidas preventivas e mitigadoras de 

manejo de fauna, como forma de zelar pela manutenção da integridade 

dos espécimes da fauna local a serem diretamente afetados pelas 

intervenções no ambiente natural. 

 

As atividades de afugentamento de fauna serão desenvolvidas mediante 

presença permanente de profissional capacitado e habilitado para o 
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acompanhando das atividades de supressão e possui um cunho 

orientativo, visando à sensibilização para ações conscientes dos 

envolvidos nas atividades. Assim, anteriormente ao início das atividades 

de supressão, serão realizadas orientações aos profissionais responsáveis 

que atuarão durante a execução das atividades. Serão abordados temas 

relativos às atividades e ações das equipes, assim como orientações 

referentes à segurança dos trabalhadores, uso de equipamento de 

proteção individual e precauções a serem tomadas em relação a cada 

grupo taxonômico a fim de prevenir e evitar acidentes. 

 

A prioridade será sempre o afugentamento, evitando-se o contato com os 

animais, com realização do resgate e salvamento somente quando não 

houver alternativa, como é o caso de animais debilitados ou com 

dificuldade de locomoção. Assim, o afugentamento preventivo será feito 

por meio da perturbação planificada dos hábitats localizados nas áreas a 

serem suprimidas, além de procuras por ninhos e espécimes nas árvores a 

serem suprimidas. Tal atividade será conduzida em etapa imediatamente 

anterior ao início das atividades de supressão da vegetação.  

 

As árvores que contenham ninhos serão devidamente marcadas com fita 

zebrada, para que não seja efetuada supressão deste individuo arbóreo 

até que ocorra eclosão dos ovos e abandono destes. Dessa forma, será 

evitada a relocação ou remoção, seja de ninhos completos ou de ovos. 

Apenas na impossibilidade de adiamento da supressão do indivíduo 

arbóreo contendo o ninho, será conduzida translocação para área 

adjacente não afetada, para que seja conduzido monitoramento deste 

ninho, com posterior detalhamento das ações e justificativas técnicas da 

translocação nos relatórios de execução. No caso de identificação de ninho 

de espécie ameaçada de extinção será mantido o adiamento da supressão 

e a informação será imediatamente repassada ao departamento 

responsável do Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Da impossibilidade de 
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aviso imediato ao IAP, serão contatadas outras instâncias disponíveis no 

momento. 

 

Aqueles animais que eventualmente necessitem de cuidados 

emergenciais, que demandem suporte físico terapêutico e profissional, 

como procedimentos cirúrgicos e enfermagem de longa duração, serão 

encaminhados para uma instituição veterinária parceira.  

 

9.3.5. Responsável pela implantação 

Empreendedor e empreiteira. 

 

9.3.6. Cronograma 

Tabela 47 - Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

01 02 01 02 03 04 

Organização da equipe e planejamento das 

atividades 
      

Acompanhamento da supressão e afugentamento 

da fauna 
      

 

9.3.7. Recursos para implementação 

As atividades de acompanhamento da supressão e afugentamento de 

fauna serão conduzidas minimamente por um biólogo e um auxiliar. 

 

Desta forma, para a execução do programa, serão necessários os 

seguintes materiais e equipamentos: 

 GPS de mão para registro das coordenadas em campo e marcação 

de áreas de supressão; 

 Trena 50 m – para medição de áreas e delimitação; 
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 Fita zebrada para sinalização dos limites de supressão; 

 Fichas de campo para controle quantitativo da supressão; 

 Máquina fotográfica digital; 

 Equipamentos e materiais de captura e contenção de fauna, caso 

necessário; 

 EPIs (bota, capacete, perneira, óculos, luva de raspa e etc.). 

 

9.3.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

Os indicadores para o acompanhamento do programa são descritos a 

seguir: 

 Número de indivíduos podados; 

 Número de indivíduos transplantados; 

 Número de indivíduos cortados; 

 Número de indivíduos e espécies afugentadas da fauna. 
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9.4. Programa de compensação por supressão e intervenção em 

áreas de preservação permanente 

9.4.1. Considerações iniciais 

A regularização do empreendimento acarreta na supressão de vegetação 

nativa, bem como na intervenção em áreas de preservação permanente. 

Essas áreas são protegidas por diplomas legais específicos, que preveem 

medidas de caráter compensatório. 

 

9.4.2. Justificativa 

A Resolução Conama nº 369/2006, em seu artigo 5º, estabelece que as 

medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem na 

efetiva recuperação ou recomposição de APP, que deverá ocorrer na 

mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente: 

 

I - na área de influência do empreendimento, ou; 

II - nas cabeceiras dos rios. 

 

A compensação por intervenção em APP, que independe da presença ou 

não de vegetação arbórea, deverá ser realizada através da recuperação ou 

recomposição de áreas de APP nas áreas de influência do 

empreendimento, prioritariamente em APPs existentes nas áreas de 

influência direta do empreendimento. 

 

Já para a supressão de árvores isoladas a Resolução Conjunta 

IBAMA/SEMA/IAP nº 007/2008 recomenda o plantio de 10 mudas para 

cada indivíduo nativo suprimido. 
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9.4.3. Objetivos gerais e específicos 

Este programa tem como objetivo atender à legislação de proteção da 

vegetação nativa, Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código 

Florestal), garantindo a compensação por supressão de árvores nativas 

isoladas e a compensação decorrente da intervenção nas áreas de 

preservação permanente (APP), atendendo ao disposto na Resolução 

Conama nº 369/2006. 

 

Os objetivos específicos do programa são: 

• Definir a metodologia e quantificar a compensação por 

intervenção em APP; 

• Definir a metodologia e quantificar a compensação por supressão 

arbórea. 

 

9.4.4. Descrição das atividades 

O projeto de recomposição será coordenado por profissional habilitado 

(área florestal e afins) e contará com outros profissionais da área, com 

vistas a planejar e definir as técnicas adequadas de recuperação a serem 

adotadas para o local. Visitas às áreas alvo do programa anteriormente ao 

início das atividades devem ser realizadas no intuito de verificar a 

necessidade de conformações do terreno, combate a plantas daninhas, e 

outras atividades de preparo do terreno para receber as mudas. 

 

A metodologia em torno da operacionalização da recuperação envolve os 

seguintes componentes: definição da área, escolha da metodologia de 

recuperação mais adequada, escolha de espécies (no caso de técnicas 

vegetativas que envolvam a implantação de mudas), cálculo de 

quantidade de mudas, compra de mudas ou planejamento antecipado do 

viveiro, e nesse caso, coleta de sementes preferencialmente das regiões 
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próximas ou se possível, da região que sofrerá supressão, e execução do 

plantio ou técnica vegetativa alternativa. 

 

9.4.4.1. Quantificação da compensação 

De acordo com a Resolução Conama nº 369/2006, a compensação por 

intervenção em APP consiste na efetiva recuperação de área de APP 

equivalente àquela que sofreu a intervenção.  

 

Considerando a intervenção atual em APP de 0,039 hectares para a 

regularização do empreendimento, e a intervenção pretérita estimada em 

0,018 hectares (ocorrida para a implantação do empreendimento à época) 

é proposta a recuperação de área equivalente à área total impactada, 

equivalente a 0,057 ha (pretérita e futura), com vistas a regularizar 

intervenções ocorridas no passado. 

 

Já a compensação por supressão de vegetação foi calculada de acordo 

com a Resolução conjunta SEMA/Ibama/IAP nº 07/2008, que define o 

plantio de 10 mudas para cada árvore nativa isoladas suprimida. A tabela 

a seguir apresenta o quantitativo da compensação nessas duas 

modalidades. 

 

Tabela 48 - Resumo da compensação ambiental. 

Tipologia de 

intervenção 

Área 

(ha) 

Quantidade 

(N) 
Proporção 

Compensação 

(ha)** 

Compensação 

(N)** 

Intervenção 

em APP 
0,057 - 1:1 0,057 64 

Supressão de 

árvores 

nativas 

isoladas 

- 13* 10:1 0,117 130 

Total 0,057 13 - 0,174 194 

* Das 16 árvores passíveis de supressão, duas são de espécies exóticas e uma um 

indivíduos morto. 

** Considerando uma densidade de plantio de 1.111 mudas por árvore. 
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9.4.4.2. Definição de área 

A área que receberá as mudas encontra-se na mesma propriedade, na 

faixa de APP próxima a tomada de água localizada na margem direita do 

Rio do Campo. Essa área receberá um total de 194 mudas de espécies 

nativas, conforme apresentado no mapa a seguir. 
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Figura 54 - Localização da área de plantio compensatório.  
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9.4.4.3. Metodologia de plantio 

Baseando-se no estudo florístico realizado na região do empreendimento, 

as espécies apresentadas na tabela a seguir são recomendadas para o 

plantio. Essa lista não é definitiva e não deseja esgotar as possibilidades 

de escolha de espécies, mas sim apresentar uma listagem básica de 

algumas espécies que poderão ser utilizadas, a depender da 

disponibilidade de mudas em viveiros da região no momento do plantio.  

 

Tabela 49 - Listagem sugerida de espécies para plantio. 

Família Espécie Nome popular 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia aroeira-brava 

Annonaceae Annona rugulosa ariticum-de-porco 

Annonaceae Annona sylvatica ariticum 

Araucariaceae Araucaria angustifolia pinheiro-do-paraná 

Bignoniaceae Jacaranda micrantha caroba 

Boraginaceae Cordia americana guajuvira 

Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana branquilho 

Fabaceae Parapiptadenia rigida angico-vermelho 

Lauraceae Nectandra grandiflora canela-amarela 

Lauraceae Nectandra megapotamica canela-amarela 

Malvaceae Luehea divaricata açoita-cavalo 

Meliaceae Cedrela fissilis cedro-rosa 

Myrtaceae Eugenia involucrata cerejeira-do-mato 

Myrtaceae Psidium cattleyanum araçá 

Urticaceae Cecropia pachystachya embaúba 

 

Selecionadas as espécies, deverão ser encomendadas as mudas em 

viveiros credenciados da região com a devida antecedência. O plantio 

envolve isolamento da área, preparo do solo, coveamento e adubação, 

plantio, coroamento, manutenção e replantio. O acompanhamento do 

desenvolvimento da vegetação envolverá também manutenção das áreas 

com roçadas, coroamentos, combate à formiga, entre outros. 

 

No que diz respeito às técnicas e metodologias de plantio, os processos de 

revegetação com espécies nativas devem envolver os processos 

ecológicos sucessionais a fim de criar de fato as condições para que uma 

área degradada retome as características da floresta original. Com estas 
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ações espera-se contribuir para a melhoria dos atributos ecológicos na 

região da sub-bacia impactada pelas obras. 

 

O plantio será executado no espaçamento 3x3 m, o que totaliza 

aproximadamente 1.111 mudas por hectare. A taxa aceitável de 

sobrevivência das mudas será de 80%. Caso ocorra mortalidade superior, 

deverão ser realizados replantios. 

 

O monitoramento ocorrerá a cada 03 meses, a partir da data de plantio. 

Esse monitoramento consiste em vistorias ao local de plantio para 

identificar a necessidade ou não de intervenções como roçadas, combate a 

formigas e replantio.  

 

9.4.5. Responsável pela implantação 

A responsabilidade pela execução deste programa é do empreendedor, em 

conjunto com órgão ambiental licenciador na aprovação das áreas de 

compensação. O acompanhamento será realizado por relatórios 

semestrais durante as etapas de recomposição e plantio, incluindo ações 

de monitoramento e manutenção. 
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9.4.6. Cronograma 

Tabela 50 - Cronograma mensal da fase de implantação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

01 02 01 02 03 04 

Vistoria e planejamento do plantio       

Aquisição de mudas       

Preparo da área e plantio       

Monitoramento e manutenção       

 

Tabela 51 - Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 

Fase de obras (meses) 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

6 

0 

7 

0 

8 

0 

9 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

Monitoramento e manutenção             

 

9.4.7. Recursos para implementação 

O programa será executado sob a coordenação de um profissional de nível 

superior vinculado à área florestal. Este fará o planejamento das 

atividades, gerenciamento do programa, para que possa avaliar se as 

características das áreas propostas para a compensação atendem aos 

requisitos da legislação vigente e estabelecerá as soluções tecnicamente 

adequadas a cada caso de compensação, promovendo uma avaliação 

conjunta com o órgão ambiental. Para as vistorias nas áreas sugeridas 

para plantio, especificamente, deve-se prever um profissional técnico 

vinculado à área. O plantio será executado por trabalhadores de campo, 

não sedo necessária formação específica, porém, deverão ser 

devidamente treinados nas atividades. 

 

Para o desempenho das funções técnicas de campo, os seguintes recursos 

se fazem minimamente necessários: 

 Veículo; 

 Equipamentos de proteção individual apropriados às atividades; 
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 Enxadas e pás e outros equipamentos para atividades de plantio; 

 Mudas de espécies nativas da região;  

 Insumos para o plantio; 

 Câmera fotográfica digital; 

 GPS portátil – equipamento de posicionamento global. 

 

9.4.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O monitoramento dos plantios deverá ser efetivado por um período 

suficiente para o estabelecimento das mudas, podendo variar conforme as 

condições ambientais, de competição, de disponibilidade hídrica do local, 

entre outras. Estas condições irão determinar as ações de manutenção 

necessárias, tais como limpeza, capina, adubação e combate a formiga. 

Serão realizados inventários de sobrevivência, como forma de diagnosticar 

possíveis causas de mortalidade de mudas e avaliar a necessidade de 

replantios. 

 

Espera-se com a execução do programa a completa compensação por 

intervenção em APP e pela supressão de vegetação arbórea nativa 

causada pelo empreendimento, na forma de recuperação de áreas 

degradadas nas áreas de influência do empreendimento. 
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9.5. Programa de comunicação e educação ambiental  

9.5.1. Considerações iniciais 

O programa de comunicação social e educação ambiental se efetiva como 

importante mecanismo de minimização de conflitos entre os diversos 

atores sociais envolvidos no processo de obras de reforma e operação da 

CGH Perdoncini, principalmente a partir de promover ações de informação 

sobre o empreendimento, sua regularização e operação, bem como 

sensibilização e educação ambiental. Outro aspecto importante é a sua 

integração com os demais programas do empreendimento, configurando-

se como mecanismo de interlocução com a comunidade e trabalhadores. 

 

O programa visa estabelecer diretrizes e ações de comunicação social e 

educação ambiental de forma a contemplar o público alvo, constituído pela 

população de entorno e o contingente de trabalhadores das obras de 

reforma e da operação da CGH Perdoncini. Desta maneira, busca-se a 

estruturação de mecanismos de divulgação de informações e 

esclarecimentos sobre o empreendimento, o processo de licenciamento, os 

impactos gerados, programas e ações ambientais a serem executados, 

processo de reforma e operação, bem como ações que promovam 

sensibilização e educação ambiental, principalmente, no tocante às 

temáticas como boas práticas – formas adequadas de realizar tarefas 

cotidianas sem prejudicar o meio ambiente (SEMA-RS, 2010) –, correta 

gestão dos resíduos sólidos, áreas de preservação permanente e recursos 

hídricos, fauna e flora locais, entre outras questões verificadas pertinentes 

à realidade local. 

 

9.5.2. Justificativa 

Em decorrência do processo de regularização do licenciamento ambiental 

e execução ao conjunto de medidas e programas ambientais previstos no 
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presente PCA, será executado o programa de comunicação e educação 

ambiental, o qual é composto por ações junto à população e aos 

trabalhadores da reforma e operação da CGH. Logo, visa-se promover a 

sensibilização e educação ambiental, o incentivo a adoção de boas 

práticas, normas de conduta aos funcionários, entre outros aspectos 

relevantes da realidade local, mitigando possíveis impactos a partir da 

difusão da informação e conhecimento. 

 

9.5.3. Objetivos gerais e específicos 

O objetivo geral do programa é informar a população de entorno, 

funcionários da reforma e operação quanto ao processo de regularização 

da CGH Perdoncini, explicar a reforma e a dinâmica de operação como 

também promover sensibilização ambiental quanto às temáticas locais, 

em especial a água, questão energética, resíduos sólidos e boas práticas. 

 Informar à população residente de entorno e o contingente de 

funcionários da CGH em relação ao processo de regularização os 

programas ambientais e o processo de operação, a partir de cartilha 

a ser entregue; 

 Promover educação ambiental e sensibilização do público alvo 

quanto às temáticas ambientais, a partir da elaboração de materiais 

informativos; 

 Manter informados e sensibilizar trabalhadores das obras quanto ao 

empreendimento e temáticas ambientais por meio de conversas 

semanais sobre meio ambiente 

 Estabelecer canal de comunicação para dissolução de dúvidas, 

recebimento de críticas, sugestões e elogios. 
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9.5.4. Descrição das atividades 

As atividades de comunicação social e educação consistirão em elaboração 

e distribuição de material informativo a todo o público, bem como a 

disponibilização de contato telefônico e e-mail.  

9.5.4.1. Elaboração e distribuição de material informativo 

Serão elaborados um total de quatro materiais informativos, com 

periodicidade de distribuição trimestral, ao visar promover comunicação e 

educação ambiental. 

 

O primeiro informativo será entregue aos moradores do entorno de forma 

antecipada ao início das obras de reforma, enquanto aos trabalhadores 

poderá ser entregue no processo de integração ou no início da 

mobilização. Será dotado de conteúdo voltado a informar sobre o 

empreendimento, o processo de licenciamento de regularização, as obras 

de reforma, seu processo de operação, os impactos gerados, programas e 

ações ambientais a serem executados e processos de operação. Este 

informativo contemplará ainda a questão energética e o processo de 

geração e distribuição de energia, com elaboração de esquema ilustrado e 

lúdico adaptado ao empreendimento e à região, conforme exemplo geral 

da Companhia Paranaense de Energia Elétrica – COPEL na figura 55. Para 

este primeiro informativo se prevê a utilização de formato de 

cartilha/livreto, dada a quantidade de conteúdo, bem como tiragem de 

100 unidades. 
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Figura 55 – Exemplo de esquema do fluxo de energia entre as unidades 

geradoras e receptoras, a ser adaptado para a CGH Salto Estrela. 

Fonte: COPEL, s.d. 

 

Os demais informativos, a serem entregues trimestralmente durante um 

ano, contemplarão temáticas relativas à educação ambiental de maneira 

correlacionada ao empreendimento e à realidade local, com tiragem 

também estimada em 100 unidades.  

 

O segundo material informativo a ser distribuído será referente aos 

recursos e segurança hídrica com o intuito de esclarecer e sensibilizar 

quanto à importância da água, o seu ciclo, reflexão sobre os usos 

cotidianos e dicas para economizar e evitar desperdícios, conforme os dois 

exemplos a seguir de material elaborado pela Companhia de Saneamento 

do Paraná – SANEPAR, adaptando-se as orientações de consumo para o 

contexto local e também abordando-se o Rio do Campo. 
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Figura 56 – Exemplo 1 de material elaborado pela Sanepar: Água! Use sem 

desperdiçar. 

Fonte: SANEPAR, s.d. 
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Figura 57 – Exemplo 2 de material elaborado pela Sanepar: O que pode e o que 

não pode ir para a rede coletora de esgoto. 

Fonte: SANEPAR, s.d. 

 

Dada a quantidade de conteúdo a ser abrangida por esse material será 

elaborado em formato de cartilha. 

 

O terceiro material informativo a ser distribuído será relacionado à 

temática resíduos sólidos, contemplando o que são resíduos sólidos, como 

são classificados, a correta separação e destinação, bem como a política 

dos 5 R’s (reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar consumir 

produtos que gerem impactos socioambientais significativo) do Ministério 
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do Meio Ambiente (MMA, s.d). O formato poderá ser folheto ou cartilha, a 

depender do número de páginas necessário. 

 

O último informativo a ser distribuído retratará a temática a 

biodiversidade da fauna e flora, correlacionando aos aspectos e espécies 

locais. 

 

Salienta-se que em todos os materiais indicaram canais de comunicação 

com o empreendedor, conforme descritos no item a seguir. 

 

9.5.4.2. Disponibilização de canal de comunicação telefônico e por 

e-mail 

Como mecanismo para criação de comunicação bilateral entre 

empreendedor e público alvo serão criados dois canais de comunicação, 

um será via telefone e outro por e-mail, difundidos nos materiais 

informativos. Estes canais de comunicação serão disponibilizados 

minimamente ao longo das obras de reforma e também do primeiro ano 

de operação. 

 

9.5.5. Responsável pela implantação 

Empreendedor. 

 

9.5.6. Cronograma 

Considerando que o empreendimento se encontra instalado e em 

operação, logo com impactos consolidados, o cronograma estabelecido 

para o programa de comunicação social e educação ambiental tem a 

duração prevista para apenas um ano, conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 52 - Cronograma mensal da fase de instalação. 

Ação 

Pré-

obra 
Fase de obras (meses) 

01 02 01 02 03 04 

Organização da equipe       

Elaboração e distribuição do informativo 1: Caracterização da CGH, do processo de 

licenciamento, programas e ações ambientais, bem como a questão energética 
      

Elaboração e distribuição do informativo 2: Recursos e segurança hídrica       

Elaboração e distribuição do informativo 3: Resíduos sólidos       

Disponibilização de canal de comunicação telefônico e por e-mail       

Conversas semanais de comunicação e meio ambiente       

Relatórios de acompanhamento       

 

Tabela 53 - Cronograma mensal da fase de operação. 

Ação 
Fase de operação (meses) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboração e distribuição do informativo 3: Resíduos sólidos             

Elaboração e distribuição do informativo 4: Biodiversidade: fauna e flora             

Disponibilização de canal de comunicação telefônico e por e-mail             

Relatório             
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9.5.7. Recursos para implementação 

A equipe técnica será constituída preferencialmente por um profissional de 

nível superior com experiência em ações de comunicação social e 

educação ambiental para a coordenação e execução do programa, bem 

como de um profissional de nível médio para apoio à execução. 

 

Para a execução e monitoramento das atividades relacionadas ao 

programa, a equipe deverá contar com os seguintes equipamentos:  

 Veículo para deslocamentos da equipe do programa para 

distribuição dos informativos; 

 Telefones celulares; 

 Equipamentos de proteção individual – EPI; 

 Câmera fotográfica digital com cartão de memória de adequada 

capacidade de armazenamento (superior a 4Gb); 

 Materiais informativos impressos, como folders, folhetos e cartilhas 

para a execução do programa. 

 

9.5.8. Detalhamento do plano de acompanhamento e 

monitoramento do programa 

O monitoramento deverá estar assentado em: 

 Materiais informativos elaborados; 

 Registros do processo de distribuição; 

 Temáticas e conteúdo relacionado à educação ambiental; 

 Acompanhamento dos canais comunicativos (telefônico e e-mail). 

 

Os indicadores para o acompanhamento do programa são a seguir 

descritos: 

 Número de tiragens e de materiais informativos distribuídos à 

população e aos trabalhadores; 

 Descrição do processo de distribuição e contato com o público alvo; 
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 Número e detalhamento das contribuições e contatos dos canais 

comunicativos; 

 Análise qualitativas das ações. 
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10. CONCLUSÕES 

A CGH Perdoncini foi concebida para suprir a necessidade de energia para 

funcionamento de antiga madeireira no local que, após encerramento de 

atividades que desabilitou o processo de geração de energia da CGH, as 

estruturas como turbinas e casa de força foram retiradas, restando o 

barramento e seu reservatório, bem como o canal adutor, ambos em boas 

condições de preservação. 

 

Com o objetivo de reaproveitamento das estruturas existentes e adição de 

novas tecnologias para geração de energia na propriedade em que se 

insere, direcionou-se ao processo de regularização da licença de operação 

da antiga CGH. 

 

As características da CGH, pequena dimensão do reservatório e operação 

a fio d’água, conferem reduzidos impactos ambientais ao 

empreendimento. Os impactos identificados são em sua maioria 

consolidados, relacionados a aspectos existentes na fase de implantação e 

início da operação do empreendimento à época de seu funcionamento na 

década de 1980, de forma que atualmente as estruturas da CGH se 

encontram em equilíbrio com o ambiente físico e biótico do entorno. 

 

Em relação às questões antrópicas, considerando as estruturas de 

reservatório e canal e que o empreendimento se encontra praticamente 

instalado com a necessidade de pequenas readequações para a sua 

operação, os impactos se configuram também como consolidados. O 

contexto em que se insere, área rural, de baixa densidade demográfica no 

entorno da CGH, não interferência em edificações, áreas produtivas ou 

comunidades tradicionais, coloca como único impacto negativo a 

possibilidade de risco de acidentes, intrínsecos às obras de reforma e 

readequação do empreendimento, bem como de sua operação. Por outro 

lado, os impactos positivos, como a geração de emprego, renda, 
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tributação e energia, possuem maior significância, de modo a demonstrar 

a viabilidade do empreendimento, principalmente em um contexto de crise 

energética e econômica. 

 

Quanto à fauna, dada a paisagem degradada e presença de 

remanescentes florestais, espera-se para as adjacências do 

empreendimento a ocorrência tanto de espécies sinantrópicas e de baixa 

exigência ambiental, quanto de espécies florestais de exigência 

intermediária. Considerando a necessidade da retirada de poucos 

indivíduos da flora, espera-se um impacto mínimo, ou até ausente, sob a 

fauna local e regional. Permanecendo apenas, os impactos consolidados 

oriundos da implantação pretérita do reservatório. 

 

Com base nesta avaliação, que englobou diagnóstico, prognóstico, 

definição de medidas e proposição de programas ambientais, a equipe 

técnica que elaborou este estudo identifica que, cumprindo-se a 

regulamentação ambiental vigente e implantando-se as medidas 

ambientais e programas propostos neste PCA, com o intuito de minimizar 

os impactos ambientais negativos e potencializar os impactos ambientais 

positivos, torna-se viável a readequação da CGH Perdoncini e sua 

regularização para operação perante ao IAP. 
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Anexo I - Anotações de responsabilidade técnica (ARTs) 







Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/06/2019 - 10h48

N° de controle: 106.478.669.126.892.341 | Documento: 0012141

Conta de débito: Agência: 3329 | Conta: 0002812-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Assessoria Tecnica Ambiental Ltda| CNPJ: 005.688.216/0001-05

Código de barras: 10490 81290 43010 100246 01928 605839 4 79350000022650

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razao Social

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.639.384/0001-59

Nome do Pagador: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 005.688.216/0001-05

Razao Social Sacador

Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 25/06/2019

Data de vencimento: 29/06/2019

Valor: R$ 226,50

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 226,50

Descrição: CREA ART

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria  0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

C8nTL6Ki nBrAUREg J36lkUO3 IaZI8Aj5 XZi@Ahmm VwilfNCJ nPtMLDW# Wg7FYD*O

V*2q#ACH *Alhn?@U f2SdGFRs LPA*2oJ7 PRdixZCW FVOWPMv* *GkUl69M NTbcYJjk

DZAQsO29 qJg*KPpk VOeJ4533 DjPZplU# 9ZRdYQqO bnQSDgBi 05142159 11940002

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 of 1 25/06/2019 10:49









Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/06/2019 - 10h46

N° de controle: 106.478.669.126.892.341 | Documento: 0012140

Conta de débito: Agência: 3329 | Conta: 0002812-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Assessoria Tecnica Ambiental Ltda| CNPJ: 005.688.216/0001-05

Código de barras: 10490 81290 43010 100246 01928 646197 4 79350000008596

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razao Social

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.639.384/0001-59

Nome do Pagador: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 005.688.216/0001-05

Razao Social Sacador

Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 25/06/2019

Data de vencimento: 29/06/2019

Valor: R$ 85,96

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 85,96

Descrição: CREA ART ORESTES

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria  0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ewxrZ3sK a86G#Fry upAojvNe FNTC4Ydt yQZqNupJ wLKGTu@S zhcGdZRK Wsxw*Fr3

GwQhIZs6 dwPFpeRg tLPZLZr* iEG#xYKs If5rdolf dYoGzkqt RzVr8LtI AacB5vdh

Myf3zc7I TcKWgmM* eP8EYMj6 c3k9Bdbn gumenK@7 NNISHACV 05042199 11946002

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 of 1 25/06/2019 10:46







Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/06/2019 - 10h27

N° de controle: 106.478.669.126.892.341 | Documento: 0012137

Conta de débito: Agência: 3329 | Conta: 0002812-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Assessoria Tecnica Ambiental Ltda| CNPJ: 005.688.216/0001-05

Código de barras: 10490 81290 43010 100246 01928 648482 1 79350000008596

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razao Social

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.639.384/0001-59

Nome do Pagador: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 005.688.216/0001-05

Razao Social Sacador

Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 25/06/2019

Data de vencimento: 29/06/2019

Valor: R$ 85,96

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 85,96

Descrição: CREA ART

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria  0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

cZtkSxxe 25LHGLeS u62dRQeM CWII85#I XsjbIrWm C#8qgbeE @*vaixIj uzskUpYW

nV9Oeb2# 8EqPFgC@ #FAOVgzP 5LeDEks5 CwFTW?F@ LECiwbLg WLnP8qf3 lHGyjiqo

8FSyHjjs Q?yROMUi nvp7Jbae ygsSF*hX vlC44U7? nS?SHv6t 05742199 11936002

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 of 1 25/06/2019 10:27









Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/06/2019 - 10h31

N° de controle: 106.478.669.126.892.341 | Documento: 0012138

Conta de débito: Agência: 3329 | Conta: 0002812-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Assessoria Tecnica Ambiental Ltda| CNPJ: 005.688.216/0001-05

Código de barras: 10490 81290 43010 100246 01928 648219 9 79350000008596

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razao Social

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.639.384/0001-59

Nome do Pagador: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 005.688.216/0001-05

Razao Social Sacador

Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 25/06/2019

Data de vencimento: 29/06/2019

Valor: R$ 85,96

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 85,96

Descrição: CREA ART

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria  0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

lV6jRBMj JlTrlvzM FbQS7tbQ UBqt*uiK jQNeiHH* rkL#7Wir S*MnvoR7 uEyv6yXZ

hGOcqcKC @Hh8WcUc eCZV?b7l ukIxsTfW #m?WWl8g nO@fh4?I ERG2wtE5 igs7?7lP

Z4Zz5vSe lbPpjnmv EgAtFLJO C33aklH9 gK#qDiGJ NwMSJf@O 05842199 11936002

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 of 1 25/06/2019 10:31









Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança

Data da operação: 25/06/2019 - 10h37

N° de controle: 106.478.669.126.892.341 | Documento: 0012139

Conta de débito: Agência: 3329 | Conta: 0002812-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: Assessoria Tecnica Ambiental Ltda| CNPJ: 005.688.216/0001-05

Código de barras: 10490 81290 43010 100246 01928 693942 1 79370000008596

Banco destinatário: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Razao Social

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

Nome Fantasia

Beneficiário:

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR

CPF/CNPJ Beneficiário: 076.639.384/0001-59

Nome do Pagador: ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA

CPF/CNPJ do pagador: 005.688.216/0001-05

Razao Social Sacador

Avalista:

Não informado

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 25/06/2019

Data de vencimento: 01/07/2019

Valor: R$ 85,96

Desconto: R$ 0,00

Abatimento: R$ 0,00

Bonificação: R$ 0,00

Multa: R$ 0,00

Juros: R$ 0,00

Valor total: R$ 85,96

Descrição: CREA ART

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria  0800 727 9933  Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Ej#w7jpu 522wsjJo vf246Pmj tb@izmUK pVlDHqmb qhJ8IW5r 8auy#5j9 U@KPy2iQ

YphCNaJO fLvO6rhQ ?VEV7HKF wMcS#niD yHl@7V*J 6xqF#zyB wTnsV94Z QqIMXDt?

QOMWxVlL wrmnBHUR Sg@Xau@2 lOA2fIU5 tjcHG4UT AWkSGAJw 05942199 11136002

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 of 1 25/06/2019 10:37
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Anexo II – Estudos de engenharia relacionados 
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PE O Brasil ainda está repleto de rios com capacidade de implantação 

de pequenas usinas e de estruturas de geração desativados, no 

entanto, o que falta são estudos e avaliações que permitam identificar 

as condições destes potenciais, bem como sua característica de geração 

de energia e posteriormente a sua viabilidade de implantação. 

Dessa forma, a InovEnergy visa desenvolver esses potenciais, 
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INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem por finalidade apresentar, ao empreendedor, o 

Memorial Descritivo do aproveitamento hidrelétrico denominado CGH Perdoncini, 

localizado no rio do Campo, na cidade de Campo Mourão-PR. 

1.1. OBJETIVO 

Este estudo tem por objetivo a determinação das principais características do 

aproveitamento, tais como, potência instalada, análise e seleção de alternativas para o 

arranjo frente a avaliação da hidrologia do potencial e a queda, determinação da área do 

reservatório, orçamento global prévio, custo de implantação e parecer sobre a viabilidade 

técnica e financeira do aproveitamento. 

Estes estudos de engenharia são compostos por trabalhos de escritório contendo 

desenhos, planilhas e outras informações que permitiram a elaboração do Estudo de 

Viabilidade Técnico Econômico utilizando como principais referências as instruções 

contidas no “Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas” e nas “Diretrizes 

para Projetos de PCH” da ELETROBRÁS. 

Uma vez que o local de estudo não apresente nenhuma restrição à implantação, 

dentro da análise de viabilidade técnica, serão analisadas as condições para que a energia 

gerada na CGH seja utilizada ou comercializada nos mecanismos de venda existentes no 

setor elétrico. A partir disso, iremos realizar uma avaliação dos resultados financeiros 

visando obter a viabilidade econômica do potencial.  

1.2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A legislação brasileira prevê que os potenciais energéticos voltados a exploração de 

energia elétrica sigam além da própria constituição, as normativas vigentes do setor 

estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia - MME. 
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 Os Aproveitamentos Hidroelétricos (AHEs) possuem distinção entre si com relação 

ao seu porte (potência instalada e eventualmente as suas características técnicas) em 

conformidade com as legislações vigentes, sendo divididos em: 

a) Central Geradora Hidrelétrica (CGH) – Aproveitamentos com potência 

instalada menor ou igual a 5 MW, conforme Lei nº 13.360, de 17/11/2016. 

Estes aproveitamentos não possuem concessões, deste modo não possuem 

prazo limitador para sua operação. Isso quer dizer que uma vez implantado 

uma CGH, está sempre poderá gerar energia, sem intervenção direta ou 

devolução do bem ao estado. 

b) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) - Aproveitamentos com potência 

instalada superior a 5 MW e menor ou igual a 30 MW, e de modo geral com 

área de reservatório inferior a 13 km², conforme Lei nº 13.360, de 

17/11/2016 e Resolução Normativa nº 673/2015-ANEEL de 04/08/2015. Este 

aproveitamento é considerado um bem público e o direito de exploração do 

potencial energético é finito, sendo limitado a 35 anos de concessão. 

c) Usina Hidroelétrica (UHE) – Potência instalada superior a 30 MW, 

conforme Resolução Normativa nº 412/2010-ANEEL de 05/10/2010. 

O processo de uma CGH na ANEEL é simplificado, pois não é necessário a obtenção 

de concessão da Agência para a geração de energia elétrica. Deve-se apenas realizar o 

registro do empreendimento com o preenchimento de formulário específico com as 

características técnicas da usina após sua construção. 

No caso das PCHs e UHEs, estes sim necessitam de rito processual mais longo com 

a necessidade de obtenção outorga de autorização da ANEEL para exploração do 

potencial. Dessa forma existe normas e processos que o aproveitamento deve seguir. O 

processo inicial exige a existência dos Estudos de Inventário Hidroenergético do curso de 

água onde este aproveitamento está localizado. 

O Estudos de inventário, conforme a Resolução Normativa 673/2015 são os estudos 

prévios ao projeto básico das usinas, que identificam todas os potenciais acima de 5 MW 
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em determinado rio ou bacia, realizando a delimitação das cotas, caracterização 

energética e arranjos preliminares de cada aproveitamento. 

Após os Estudos de Inventário estarem aprovados, os potenciais identificados 

passam a estar disponíveis para que os interessados realizarem o registro, com isso os 

Estudos de Projeto Básico (PCHs) ou Estudos de Viabilidade (UHE) são legalmente 

iniciados.  

Para PCHs e UHEs os aproveitamentos com as melhores características de 

rentabilidade e menor custo unitário por (R$/MW instalado) são muito disputados. Dentro 

das regras vigentes, o interessado que realizar o atendimento completo das exigências 

da ANEEL em menor tempo será o interessado selecionado para obter concessão (35 

anos) da usina. 

Ressalta-se que todos os tipos de aproveitamento, de modo geral, necessitam de 

outras tramitações processuais como nos órgãos ambientais para obtenção de licenças 

ambientais, no órgão de recursos hídricos para a obtenção do direito de uso da Água e 

nos órgãos municipais e eventualmente federais para a legalidade da implantação do 

aproveitamento. 
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2. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO 

2.1. INTRODUÇÃO  

O reconhecimento de campo do aproveitamento localizado no Rio do Campo foi 

realizado março de 2019.  

Foram visitados os locais das estruturas existentes contemplando a região do 

barramento, reservatório, circuito de adução e locais próximos a posição da casa de força. 

Também foram verificadas as regiões no entorno do aproveitamento, visando o 

reconhecimento das áreas de acesso e conexão com a concessionária local de energia.  

As informações coletadas em campo visam informar ao empreendedor das principais 

características técnicas e condições gerais de potencial energético no trecho em estudo, 

sendo coletadas de forma a subsidiar os estudos futuros.  

A visita de reconhecimento de campo foi realizada pelo Eng. Thiago Luiz Paulino e 

Diretor Comercial, Juliano Lenzi Campo, ambos da empresa InovEnergy, acompanhado 

do proprietário das áreas, o Eng. Cassio Perdoncini, residente na cidade de Campo 

Mourão.  

2.2. ACESSOS À ÁREA DE ESTUDO 

O aproveitamento hidrelétrico está localizado no Rio do Campo, pertencente à sub-

bacia do Rio Paraná, localizado no município de Campo Mourão, estado do Paraná. As 

coordenadas aproximadas do local do barramento são latitude de 24°2'9.74"S e longitude 

de 52°21'23.52"O.  

A partir do centro da cidade de Campo Mourão, o acesso ao aproveitamento pode 

ser realizado pela margem esquerda a partir da rua Airton Albuquerque com a rua Silvio 

Legnani, sendo este trajeto todo pavimentado.  

Próximo a junção das ruas existem uma entrada que permite o acesso a área onde 

está localizado o aproveitamento, na propriedade se percorre cerca de 400 metros não 

asfaltadas, mas de fácil acesso, não possuindo restrição físicas a terceiros. 
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O acesso pela margem direita é através da propriedade do empreendedor e ao 

contrário da margem esquerda, ela possui algumas restrições de acesso, como cercas e 

portão trancado para entrar na propriedade. Porém o trajeto até o rio é de fácil 

locomoção, composta de vegetação marginal, tendo as vias internas da fazenda 

facilitando a circulação, podendo concluir que de modo geral, não existe a presença de 

obstáculos significativos para a circulação. 

Devido à proximidade do empreendimento da cidade, mesmo as vias não sendo 

totalmente asfaltadas, as condições de acesso no entorno do aproveitamento em ambas 

as margens favorecem o tráfego de veículos até as proximidades do rio, diminuindo 

consideravelmente os custos com esse tipo de infraestrutura para construção e 

manutenção do aproveitamento.   

2.3. INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

A partir do acesso ao local do aproveitamento, por caminhos integralmente formado 

por vias de fácil acesso, foi verificado primeiro as áreas localizadas na margem esquerda 

do rio, possibilitando o acesso à região do barramento, vertedouro e reservatório.  

O barramento e principalmente o vertedouro, após uma inspeção visual, se mostram 

em boas condições de conservação e provavelmente poderão ser reutilizados com poucos 

reparos para a finalidade de geração de energia.  

O sistema de adução fica localizado na margem direita, junto com outras estruturas 

que foram avaliadas. Esse sistema corresponde a um canal que realiza o desvio da água 

até o antigo local da casa de força, podendo ser verificando na parte intermediaria deste 

canal a existência de uma abertura, que provavelmente abrigava a comporta extravasora 

para regulação da vazão do canal.  

Sobre o sistema de transmissão, também localizado na margem direita, a 

propriedade já possui uma entrada de 13,8 kV que visava o fornecimento de energia para 

a serralharia do proprietário do potencial, isso provavelmente irá reduzir os custos de 

transmissão e conexão com concessionária local.  
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O trecho de estudo apresenta um rio com uma vazão significativa, mas uma 

pequena queda. Tendo um relevo pouco acentuado, resultando em uma queda principal 

formada pelo barramento que tem um acréscimo pela configuração através do canal de 

adução. 

Apesar de não ter sido possível a realização de medições durante a visita, as 

referências locais apontam para uma vazão atuais entre 2 e 4 m³/s. Podendo ser 

complementado que não houveram precipitações nos dias que antecederam a visita. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que a visita foi realizada em condições climáticas 

normais e, portanto, a vazão no dia corresponde à quantidade regular de escoamento no 

rio para essa época do ano.  

2.4. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

O levantamento fotográfico teve como principal objetivo identificar as estruturas e 

principais características que afetassem os estudos em elaboração. Nas figuras 2.4.1, 

2.4.2 e 2.4.3, é possível observar as boas condições do vertedouro que possui fundação 

em rocha aparentemente sã. 

Figura 2.4.1 – Vertedouro soleira livre, ombreira esquerda e reservatório 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 
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Figura 2.4.2 – Vertedouro soleira livre e bacia de dissipação natural 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

Figura 2.4.3 – Vertedouro soleira livre vista frontal 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

A Figura 2.4.4 identifica a partir da margem esquerda do rio, o local onde a água é 

restituída ao rio a partir do antigo canal de fuga na margem direita. 
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Figura 2.4.4 – Vertedouro e restituição da água do antigo canal de fuga 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

A figura 2.4.5 apresenta uma fotografia panorâmica do reservatório, onde o rio tem 

sentido da direita para a esquerda. 

Figura 2.4.5 – Vista panorâmica do reservatório 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 

A Figura 2.4.6 apresenta na imagem da esquerda a chega da água no canal de 

adução, destaca-se que não foram observadas as estruturas da tomada d’água nesta 

usina. Na imagem da direita é apresentada a estrutura extravasor do canal, que a 

princípio funcionava através de uma comporta. 
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Figura 2.4.6 – Chega da água no canal de adução e sistema estravasor 

  
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

O final do canal de adução, atualmente sem continuação do circuito hidráulico da 

usina forma uma cachoeira artificial. Devido a força da água ou pela própria escavação 

oriunda da antiga casa de força um pequeno lago é formado no local, conforme pode ser 

observado na Figura 2.4.7.  
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Figura 2.4.7 – Final do canal de adução 

  
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

O rio pode ser observado a cerca de 30 metros da posição final do canal. Neste 

local composto por pequenas corredeiras ele recebe a água que passa pelo vertedouro, 

canal de adução e também a água que atualmente passa pelo extravasor do canal. 

Dentro destas considerações é possível ter uma ideia que é esse montante de 

água que compõe a vazão total rio, a Figura 2.4.8 ilustra este local.  

Figura 2.4.8 – Conduto de adução e sistema complementar 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 
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Dentro das atividades previstas na visita de reconhecimento, um dos possíveis 

pontos críticos era a preocupação com o provável ponto de conexão da usina. Felizmente 

devido ao fato da propriedade possuir outras estruturas que necessitavam de energia no 

passado, foi identificada uma rede de distribuição de 13,8 kV que atendia uma serraria. 

Esta estrutura fica a menos de 50 metros da provável região da nova casa de 

força, sendo elas apresentadas na Figura 2.4.9. 

Figura 2.4.9 – Estruturas para conexão da usina 

  
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

Destaca-se ainda que as estruturas da rede de distribuição, devem ser avaliadas 

para garantir a utilização como parte de conexão da usina. 
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3. AVALIAÇÃO CARTOGRÁFICA E TOPOGRAFICA 

3.1. TOPOGRAFIA 

Os dados topográficos utilizaram como base as informações apresentadas na Carta 

Topográfica de Campo Mourão (MI 2803/1) em escala 1:50.000, obtida juntamente ao 

Banco de Dados Geográficos do Exército (BDGEx), conforme figura 4.1.1.  

Figura 4.1.1 – Carta Topográfica de Campo Mourão (MI 2803/1) 

  
Fonte: BDGEx, 2019. 
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De modo complementar, foram realizadas medições topográficas de nível em locais 

previamente selecionado. Estes locais correspondentes ao vertedouro e a posição onde 

se localizava a antiga casa de força. Adicionalmente foi obtido um ponto mais a jusante, 

onde se localiza o final do canal de fuga. 

Este levantamento teve finalidade e definir a real queda bruta a ser utilizada pelo 

empreendimento, estas medições são apresentadas conforme a figura 4.1.2. 

Figura 4.1.2 – Verificação da Queda Bruta 

 
Fonte: Geomap, 2019. 

 

A partir do levantamento da altura relativa, considerando o nível de água do 

vertedouro e a base da casa de força, foi possível identificar um desnível de 4,329 metros. 

Este valor será adotado como parâmetro de queda bruta do empreendimento. 

Para o desenvolvimento deste estudo, estas informações são suficientes para 

elaboração dos cálculos energéticos e definição do arranjo preliminar. 

De modo geral, os estudos topográficos para obtenção da conformação do terreno, 

delimitação do reservatório e confirmação dos volumes de escavação deveram ser 

realizados na etapa de projeto básico. Neste estudo será realizada a estimativa com base 

em métodos de engenharia construtiva para conseguir incluir no orçamento de 

implantação. 
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4. AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA 

4.1. INTRODUÇÃO 

Os estudos hidrometeorológicos aqui apresentados tiveram por objetivo levantar o 

potencial hídrico da bacia do rio do campo no local previsto para a implantação da CGH 

Perdoncini, fornecendo dados para a avaliação das condições hidrológicas e subsidiar os 

estudos energéticos. 

A bacia do rio do Campo, corpo hídrico onde está localizado o aproveitamento, está 

localizado no município de Campo Mourão, estado do Paraná, Brasil. Ele deságua no rio 

Mourão, pertencente à sub-bacia do rio Paraná, Paranapanema e outros (64) e à bacia 

do Rio Paraná (6). 

A caracterização fisiografia da região, empregada apenas na compreensão da 

hidrologia, foi realizada com base nos dados hidrológicos existentes, obtidos junto a ANA 

– Agência Nacional de Águas e Instituto de Águas do Paraná. 

Os dados hidrológicos foram obtidos através da coleta e análise de dados de 

diversas estações, visando a definição da série de vazões médias mensais no local do 

aproveitamento, necessária às análises hidroenergéticas. A análise ainda contemplou o 

regime do rio com a avaliação de vazões extremas, em período de cheia e de estiagem, 

para posterior dimensionamento das obras e estimativa de vazões mínimas. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

Trata-se de uma bacia hidrográfica relativamente pequena, com área de drenagem 

correspondente a 126,2 km², localizada integralmente no estado do Paraná, entre os 

municípios de Campo Mourão e Peabiru. 

Já o rio do Campo segue predominantemente no sentido de sul - norte desde a 

nascente até sua foz no rio Mourão. 

4.3. TRATAMENTO DOS DADOS BÁSICOS 

O tratamento dos dados básicos foi feito visando o estabelecimento das séries de 

descargas médias nos principais postos fluviométricos da bacia do rio Bromado e seu 

entorno, além de estações com características hidrológicas semelhantes, um pouco mais 
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afastadas, visando a geração da série de vazões médias mensais no local do 

aproveitamento. 

Os dados hidrológicos foram obtidos a partir de consultas ao banco de dados 

Hidroweb, em abril de 2017, que disponibilizou, dos postos operados pela ANA – Agência 

Nacional de Águas, as vazões médias diárias e mensais. 

Como metodologia, em alinhamentos com as diretrizes de projeto básico de PCHs, 

foi definido que a obtenção dos dados de vazão seria utilizada a partir das estações 

fluviométricas no mesmo rio, em seus afluentes ou em contribuintes, se necessário e nos 

rios contidos dentro da mesma bacia hidrográfica. 

Usando esses critérios foram inicialmente pré-selecionadas sete estações 

fluviométricas que são apresentadas na tabela 5.3.1. 

Tabela 5.3.1 – Estações Fluviométricas Pré-selecionadas 

Código 
Nome da 
estação 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

Quantidade 
de dados 

Rio  Município  Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

64672000 Campo Mourão 125 
Baixa - não 
consistidos 

Rio do Campo Campo Mourão - PR -24º02”48’ -52º21”57’ 615 

64671950 
Campo Mourão 
ETA Sanepar 

79 
Baixa - não 
consistidos 

Rio do Campo Campo Mourão - PR -24º03”55’ -52º24”59’ 620 

64671000 Salto Natal 853 
Alta - não 
consistidos 

Rio Mourão Campo Mourão - PR -24º01”59’ -52º16”00’ 617 

64671500 
PCH Salto Natal 

Barramento 
582 

Sem dados 
de vazão 

Rio Mourão Campo Mourão - PR -24º05”11’ -52º18”03’ 514,5 

64545700 
Venda 

Bandeirantes 
63 

Baixa - não 
consistidos 

Rio Bandeirantes 
do Norte 

Rolândia - PR -23º18”00’ -51º25”00’ 580 

64637000 Salto da Onça 194 
Média - não 
consistidos 

Rio Borboleta Pitanga - PR -24º37”59’ -51º37”00’ 700 

Fonte: InovEnergy, 2017. 

Devido às características do rio do Campo, optou-se pela utilização de postos 

fluviométricos com áreas de drenagem entre 35 e 500 km², visando caracterizar de forma 

mais assertiva os dados hidrológicos dos presentes estudos. 

Com isso o posto fluviométrico Salto Natal (64671000) não foi utilizado mesmo 

possuindo uma quantidade de dados significativa de registros de vazão, juntamente com 

o posto instalado na PCH Salto Natal Barramento (64671500). 

Outro ponto importante é a quantidade de dados registrados pela estação 

fluviométrica, onde são considerados interessantes valores acima de 10 anos de registros 

de vazões, sendo valores ótimos de registro correspondentes a 30 anos. 
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Com isso, os postos fluviométricos Campo Mourão (64672000), Campo Mourão ETA 

Sanepar (64671950), Venda Bandeirantes (64545700) foram descartados da análise de 

composição da série hidrológica. 

Vale destacar que as estações fluviométricas Campo Mourão (64672000) e Campo 

Mourão ETA Sanepar (64671950) estão localizadas no rio do Campo, mesmo rio do 

aproveitamento, sendo que em especial a Campo Mourão (64672000) está localizada 

muito próximo ao local de implantação da CGH, e se possuísse dados suficientes, este 

posto certamente representaria a vazão da futura usina. 

Deste modo a estação selecionada foi a Salto da Onça (64637000), que as 

características são apresentadas na tabela 5.3.2. 

Tabela 5.3.2 – Estação Fluviométrica selecionada 

Código 
Nome da 
estação 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

Quantidade 
de dados 

Rio  Município  Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

64637000 Salto da Onça 194 
Média - não 
consistidos 

Rio Borboleta Pitanga - PR -24º37”59’ -51º37”00’ 700 

Fonte: InovEnergy, 2017 

4.4. SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS NO POSTO FLUVIOMÉTRICO 

Conforme já apresentado anteriormente, dentro das condições estabelecidas, apena 

o posto fluviométrico Salto da Onça (64637000) possui uma quantidade mínima de dados. 

Desta forma os estudos analisaram os dados entre os anos de 1962 até 1980 

considerando as falhas de preenchimentos nos anos de 1962, 1964 e 1976. Além destas 

falhas cabe ressaltar que não existia o preenchimento de dados entre os anos de 1970 

até 1973. 

Com base nessas informações, a série de vazões mensais da estação Salto da Onça, 

que utilizou os dados de vazões diárias é apresentada na tabela 5.4.1. 
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Tabela 5.4.1 – Dados vazões médias mensais da estação Salto da Onça (64637000) 

 JAN   FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1962 - - - - - - - - 2,56 8,73 3,60 2,77 

1963 2,57 2,96 5,50 4,42 2,07 1,56 1,03 0,70 0,68 3,01 8,99 5,17 

1964 2,82 5,86 5,46 6,63 5,33 2,89 - - - - 6,50 7,96 

1965 6,51 10,11 6,46 6,35 18,01 6,15 9,68 5,92 4,22 8,74 7,76 4,73 

1966 7,17 7,67 3,63 2,30 1,90 2,11 1,97 1,50 3,10 5,47 3,60 2,67 

1967 2,30 3,59 4,85 2,06 1,66 2,96 3,38 2,41 2,47 2,28 2,09 2,60 

1968 3,24 2,32 1,76 1,78 1,60 1,68 1,38 2,02 1,42 3,52 3,57 2,74 

1969 3,34 2,61 2,12 2,02 2,78 8,64 4,07 2,29 4,14 8,27 8,81 4,15 

1974 4,37 4,89 4,49 3,10 3,03 4,17 3,91 4,56 5,12 5,37 6,35 6,43 

1975 6,41 7,12 4,79 2,93 2,29 2,90 2,50 4,39 3,90 9,28 7,29 10,16 

1976 8,56 5,14 - 3,95 4,29 9,51 4,54 5,79 7,02 4,48 6,48 10,26 

1977 10,74 6,60 4,38 4,11 2,93 3,71 3,53 2,78 2,65 3,93 4,72 6,79 

1978 3,96 2,56 2,80 2,05 2,46 2,92 8,06 6,51 7,56 4,16 3,33 3,39 

1979 2,73 3,21 2,94 2,55 7,06 3,57 2,90 5,80 13,15 10,51 10,52 9,29 

1980 9,89 5,88 5,57 4,45 5,20 - - - - - - - 

MÍNIMA 2,30 2,32 1,76 1,78 1,60 1,56 1,03 0,70 0,68 2,28 2,09 2,60 

MÁXIMA 10,74 10,11 6,46 6,63 18,01 9,51 9,68 6,51 13,15 10,51 10,52 10,26 

MÉDIA 5,33 5,04 4,21 3,48 4,33 4,06 3,91 3,72 4,46 5,98 5,97 5,65 

 

Como principais resultados, considerando que a estação possui área de drenagem 

correspondente a 194 km², foram obtidos os dados de vazão mínima, máxima e média 

de cada mês. Além disso foi possível obter a vazão média de longo termo QMLT da 

estação correspondente a 4,7 m³/s. 

Com base nessas informações foi realizado o transporte dos dados da estação para 

o local do aproveitamento, para isso foi utilizado a relação entre as áreas de drenagem, 

segundo a equação a seguir para cada dado de vazão: 

 

𝑄𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜
 

 

Após esse processo foi possível obter a série de vazões da CGH Perdoncini, conforme 

apresentado na tabela 5.4.2. 
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Tabela 5.4.2 – Dados da vazão média mensal da CGH Perdoncini 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1962 - - - - - - - - 1,67 5,68 2,34 1,80 

1963 1,67 1,92 3,58 2,88 1,35 1,01 0,67 0,46 0,44 1,96 5,85 3,37 

1964 1,83 3,81 3,55 4,31 3,47 1,88 - - - - 4,23 5,18 

1965 4,23 6,58 4,20 4,13 11,71 4,00 6,29 3,85 2,75 5,68 5,05 3,08 

1966 4,67 4,99 2,36 1,50 1,24 1,37 1,28 0,98 2,02 3,56 2,34 1,74 

1967 1,49 2,34 3,16 1,34 1,08 1,92 2,20 1,57 1,61 1,48 1,36 1,69 

1968 2,11 1,51 1,14 1,16 1,04 1,09 0,90 1,31 0,92 2,29 2,32 1,78 

1969 2,17 1,70 1,38 1,32 1,81 5,62 2,65 1,49 2,69 5,38 5,73 2,70 

1974 2,84 3,18 2,92 2,01 1,97 2,71 2,55 2,97 3,33 3,50 4,13 4,18 

1975 4,17 4,63 3,12 1,90 1,49 1,88 1,63 2,86 2,54 6,04 4,74 6,61 

1976 5,57 3,34 - 2,57 2,79 6,18 2,95 3,77 4,57 2,92 4,22 6,68 

1977 6,99 4,29 2,85 2,67 1,91 2,41 2,30 1,81 1,72 2,56 3,07 4,42 

1978 2,57 1,67 1,82 1,33 1,60 1,90 5,24 4,24 4,92 2,71 2,16 2,21 

1979 1,77 2,09 1,91 1,66 4,59 2,32 1,89 3,77 8,55 6,84 6,84 6,04 

1980 6,43 3,83 3,62 2,89 3,38 - - - - - - - 

MÍNIMA 1,49 1,51 1,14 1,16 1,04 1,01 0,67 0,46 0,44 1,48 1,36 1,69 

MÁXIMA 6,99 6,58 4,20 4,31 11,71 6,18 6,29 4,24 8,55 6,84 6,84 6,68 

MÉDIA 3,47 3,28 2,74 2,26 2,82 2,64 2,55 2,42 2,90 3,89 3,88 3,68 

 

De forma análoga, foi possível obter as informações com relação a vazão, em 

especial a QMLT correspondente a 3,06 m³/s. 

Contudo foram identificados usos da água do rio do campo, e posteriormente 

solicitados para o Instituto de Águas do Paraná, informações sobre os usos consuntivos 

e não consultivos da água no rio em estudo, através do ofício 02.2017/ÁGUAS PARANÁ, 

(Anexo 02). 

Este documento foi respondido por e-mail na data de 23/03/2017, apresentando 

em meio digital as referidas outorgas. 

Com base em nossas análises foram destacados dois pontos principais, sendo a 

primeira uma outorga de água de uso consuntivo a montante do aproveitamento em 

estudo, concedida a Companhia de Saneamento do Paraná, CPF/CNPJ 76.484.013/0001-

45 para o Manancial Rio do Campo, através da Portaria nº 763/2016 DPCA, publicado em 

07/07/2016, protocolo. 13.218.372-4 para uma vazão de 1.100,00 m³/h (ou 3,055 m³/s), 

válida por 10 anos, (Anexo 03). 
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Sobre essa outorga foi obtido, junto a empresa de saneamento, informações 

adicionais sobre a utilização da água. 

A Sanepar, expressou que existe o processo de ampliação em andamento, para 

estação de tratamento de água localizada no rio do campo. E isso implicará em uma 

redução nos valores médios a serem disponibilizados pelos empreendimentos a jusante. 

Alinhado a isso, conforme a legislação vigente, é necessário que usinas 

hidroelétricas, com obras de desvio do rio como canais, garantam a manutenção da vazão 

sanitária no rio. Essa vazão tem função de manter uma quantidade mínima de água no 

trecho de vazão desviado do rio. 

4.5. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO TURBINADA 

Considerando a existência de várias interferências no rio do campo, foi utilizada a 

base hidrológicas do Instituto de Águas do Paraná para consolidar a vazão de referência 

do aproveitamento. 

Conforme base de dados do órgão, a vazão específica da bacia é de 

aproximadamente 19 l/s x km², assim para a bacia do aproveitamento com 126,2 km², 

inicialmente existe uma vazão disponível de 2.397,8 l/s ou ainda 2,397 m³/s. 

Deste valor será necessário descontar a vazão outorgada pela Sanepar que 

corresponde a 0,305 m³/s. 

Outro item, conforme já citado é a vazão sanitária, geralmente com a utilização de 

um dispositivo não controlado. Esse valor, conforme legislação, corresponde a 50% da 

vazão Q7,10 (valor da vazão mínima de 10 anos de recorrência e duração de 7 dias). 

Neste caso esse valor representa 0,283 m³/s. 

Assim temos que a vazão média a ser utilizada para geração de energia corresponde 

a 1,81 m³/s, conforme apresentado na equação a seguir: 

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 = 2,397 (𝑚3/𝑠) −  0,283 𝑚3/𝑠 −   0,305 (𝑚3/ 𝑠) 

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 =  1,81 (𝑚3/𝑠) 
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Vale destacar que existem outras outorgas emitidas no rio, como para a CGH-

CASALI II com finalidade de utilização em Aproveitamento hidrelétrico. Nesse documento 

é assegurada vazão de 2.900,00 L/s (ou 2,9 m³/s), durante o período de 5 anos. 

Para a CGH Perdoncini, visando uma análise mais cauteloso a vazão 1,81 m³/s se 

apresenta compatível com a situação do rio e das interferências nele apresentado. 
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5. ESTUDOS ENERGÉTICOS PRELIMINARES 

5.1. DEFINIÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA 

Neste item do estudo de viabilidade técnica e econômica serão apresentadas as 

informações pertinentes a energia média e a potência instalada da alternativa a ser 

implantada. 

5.2. CRITÉRIOS BÁSICOS UTILIZADOS 

A proposta prevê a utilização de algumas estruturas existentes no local, 

especificamente, não haverá a previsão de um novo reservatório com finalidade de 

reservação de grandes quantidades de água, e somente a manutenção do atual que visa 

a regularização de vazão do rio.  

Os principais motivos para esta escolha desta configuração: 

a) Existência de estruturas em bom estado de conservação; 

b) Menor área de alagamento; 

c) Topografia pouco favorável à implantação de usinas com reservação; 

d) Minimização dos impactos ambientais. 

Para a definição da potência a ser instalada na CGH Perdoncini, adotou-se a análise 

pelo critério de maximização energética, considerando a energia gerada em sua 

totalidade com base na vazão média obtida nos estudos hidrológicos, subtraída a vazão 

outorga e ainda vazão sanitária calculada. 

5.3. CALCULOS ENERGÉTICOS 

Os estudos topográficos apontaram que o desnível no trecho, considerando o nível 

de água do barramento em função da posição da casa de força corresponde a 4,28 

metros. 

Alinhado com isso, os estudos hidrológicos resultaram em uma vazão média de 

2,397 m³/s, destas devem ser descontadas os valores provenientes da outorga de usos 

consuntivos (0,305 m³/s) e ainda o valor da vazão ecológica que será mantida no trecho 
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de vazão reduzida do rio (0,283 m³/s). Desta forma em resumo temos na tabela 7.3.1, 

os principais parâmetros para definição das características energéticas do 

aproveitamento. 

Tabela 7.3.1 – Dados para caracterização Energética  

Parâmetros Técnicos 

Queda bruta nominal - HB 4,28 m 

Vazão média de longo termo - QMLT 2,397 m³/s 

Vazão sanitária (50% da Q7,10) 0,283 m³/s 

Vazão de uso consuntivo no rio (outorga da 

Sanepar para captação) 
0,305 m³/s 

Perdas hidráulicas na adução (8%) 0,34 m 

Queda liquida - HL 4 m 

Vazão média turbinada – QTURB 1,81 m³/s 

Fonte: InovEnergy, 2019. 

Com a existência de reservatório formado pelo lago do parque, a montante do local 

da CGH, fator atípico para esse tipo de aproveitamento, podemos concluir que esse 

reservatório irá auxilia no controle de vazão da usina, uma vez que as pequenas e médias 

variações na vazão do rio tendem a ser menos significativas para o aproveitamento. 

Desta forma a potência instalada para o aproveitamento, tomando como base as 

características dos equipamentos cotados, seguiria a equação: 

𝑃 = 𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ 𝐻𝐿 ∗  𝜂 ∗ 𝐹𝑐 

𝑃 = 75 𝑘𝑊
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6. ARRANJO PROPOSTO 

Conforme apresentado no relatório fotográfico do capitulo 2, grande parte das 

estruturas se apresentam em boas condições para reutilização da CGH Perdoncini. 

Alinhado a isso, não existem quedas ou corredeiras significativas a jusante do ponto onde 

a antiga casa de força estava instalada, visando o aumento da queda. 

Partindo dessas premissas, e ainda, com impossibilidade de otimização do arranjo 

existente, optou-se pela manutenção de um único arranjo, sendo similar ao da antiga 

usina. 

O arranjo da CGH previsto considera o barramento, vertedouro e canal existente 

devido as boas condições identificadas no local. A água, elevada pelo pequeno 

reservatório existente, seguirá pelo canal até um conduto forçado, que por sua vez 

conduzirá até a turbina e por fim será restituída ao rio. Com base na composição da 

configuração o arranjo esquemático pode ser observado na figura 6.1.1. 

Figura  6.1.1 – Arranjo da CGH Perdoncini 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 
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6.1. BARRAMENTO E VERTEDOURO 

O barramento, composto por barragem e vertedouro possui o comprimento 

aproximado de 20 metros de comprimento e 1,8 metros de altura, composta por 

barragens laterais nas ombreiras as margens do rio e um vertedouro central. 

Essa estrutura tem a função de manter o nível de água necessário para o desvio da 

água para o circuito hidráulico de adução, com a formação de um pequeno reservatório. 

A estruturas do barramento e vertedouro visualmente se apresentam em boas 

condições de conservação e eventualmente precisaram passar por uma inspeção e 

pequenas reformas. 

6.2. CANAL DE ADUÇÃO 

O canal de adução existente deverá sofrer pequenas reformas, com a inclusão de 

uma nova comporta na tomada d’água, conforme apresentado na figura 6.2.1. 

Figura 6.2.1 – Detalhe da comporta de montante 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

Esse dispositivo visa garantir o controle da vazão quando necessário, sendo fechado 

em caso de grandes vazões ou ainda em períodos de manutenção do próprio canal ou da 

casa de força. 

Além disso, existe no local uma abertura lateral, provavelmente do escoamento da 

água em excesso do canal, para esse sistema também será necessário a inclusão de uma 

comporta extravasora. 
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Já para evitar a entrada de sedimentos no trecho de transição entre canal e conduto, 

é previsto a implantação de uma grade do canal, conforme apresentado figura 8.2.2. 

Figura 8.2.2 – Detalhe da grade da tomada d’água 

 
Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

A turbina também terá uma comporta para controle da vazão e operação em caso 

de segurança. 

De modo geral, as reformas no canal visam aumentar a vida útil do aproveitamento, 

reduzindo o arraste de sedimentos, aumentar a eficiência do sistema e ainda facilitando 

no controle da vazão. 

6.3. CASA DE FORÇA 

A casa de força deverá ser integralmente reconstruída e contemplará os 

equipamentos de geração de energia. Para atendimento destes equipamentos geração 

de energia não haverá um sistema de controle automático. A casa de força irá proteger 

o gerador, sistema de controle e as interligações elétricas. 

6.4. TURBINA HELICOIDAL  

A turbina utilizada será do tipo helicoidal, sendo interligada diretamente no eixo 

central do Canal de Adução existente e irá aproveitar a queda do terreno para a geração 

de energia.  
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6.5. CANAL DE FUGA 

O canal de fuga tem função de devolver a água para o curso natural, deste modo 

será utilizado o mesmo trajeto do antigo do canal que existia. Ele terá comprimento inicial 

de 2,5 metros e final de 4 metros de comprimento. 

6.6. SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

A transmissão da energia será realizada com utilização da concessionária de 

energia. Para isso serão implantados sistemas de medições e faturamento da energia 

injetada pela usina, através dos sistemas de geração distribuída. 

Como forma de conexão do sistema, será utilizado as estruturas dos postes 

existentes, com a substituição dos isoladores e condutores já alocados na propriedade. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem por finalidade apresentar, ao empreendedor, o Estudo 

de Viabilidade Técnica Econômica do aproveitamento hidrelétrico denominado 

CGH Perdoncini, localizado no rio do Campo, na cidade de Campo Mourão-PR. 

1.1. OBJETIVO 

Este EVTE tem por objetivo a determinação das principais características do 

aproveitamento, tais como, potência instalada, análise e seleção de alternativas para o 

arranjo frente a avaliação da hidrologia do potencial e a queda, determinação da área do 

reservatório, orçamento global prévio, custo de implantação e parecer sobre a viabilidade 

técnica e financeira do aproveitamento. 

Estes estudos de engenharia são compostos por trabalhos de escritório contendo 

desenhos, planilhas e outras informações que permitiram a elaboração do Estudo de 

Viabilidade Técnico Econômico utilizando como principais referências as instruções 

contidas no “Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas” e nas “Diretrizes 

para Projetos de PCH” da ELETROBRÁS. 

A análise de viabilidade econômica resulta em informações de fluxo de caixa mensal, 

com base na metodologia de financiamento, através de bancos e investimentos com 

capital próprio para a definição e justificativa das soluções propostas, visando a 

implantação do aproveitamento hidrelétrico. 

Uma vez que o local de estudo não apresente nenhuma restrição à implantação, 

dentro da análise de viabilidade técnica, serão analisadas as condições para que a energia 

gerada na CGH seja utilizada ou comercializada nos mecanismos de venda existentes no 

setor elétrico. A partir disso, iremos realizar uma avaliação dos resultados financeiros 

visando obter a viabilidade econômica do potencial.  
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1.2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A legislação brasileira prevê que os potenciais energéticos voltados a exploração de 

energia elétrica sigam além da própria constituição, as normativas vigentes do setor 

estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia - MME. 

 Os Aproveitamentos Hidroelétricos (AHEs) possuem distinção entre si com relação 

ao seu porte (potência instalada e eventualmente as suas características técnicas) em 

conformidade com as legislações vigentes, sendo divididos em: 

a) Central Geradora Hidrelétrica (CGH) – Aproveitamentos com potência 

instalada menor ou igual a 5 MW, conforme Lei nº 13.360, de 17/11/2016. 

Estes aproveitamentos não possuem concessões, deste modo não possuem 

prazo limitador para sua operação. Isso quer dizer que uma vez implantado 

uma CGH, está sempre poderá gerar energia, sem intervenção direta ou 

devolução do bem ao estado. 

b) Pequena Central Hidrelétrica (PCH) - Aproveitamentos com potência 

instalada superior a 5 MW e menor ou igual a 30 MW, e de modo geral com 

área de reservatório inferior a 13 km², conforme Lei nº 13.360, de 

17/11/2016 e Resolução Normativa nº 673/2015-ANEEL de 04/08/2015. Este 

aproveitamento é considerado um bem público e o direito de exploração do 

potencial energético é finito, sendo limitado a 35 anos de concessão. 

c) Usina Hidroelétrica (UHE) – Potência instalada superior a 30 MW, 

conforme Resolução Normativa nº 412/2010-ANEEL de 05/10/2010. 

O processo de uma CGH na ANEEL é simplificado, pois não é necessário a obtenção 

de concessão da Agência para a geração de energia elétrica. Deve-se apenas realizar o 

registro do empreendimento com o preenchimento de formulário específico com as 

características técnicas da usina após sua construção. 
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No caso das PCHs e UHEs, estes sim necessitam de rito processual mais longo com 

a necessidade de obtenção outorga de autorização da ANEEL para exploração do 

potencial. Dessa forma existe normas e processos que o aproveitamento deve seguir. O 

processo inicial exige a existência dos Estudos de Inventário Hidroenergético do curso de 

água onde este aproveitamento está localizado. 

O Estudos de inventário, conforme a Resolução Normativa 673/2015 são os estudos 

prévios ao projeto básico das usinas, que identificam todas os potenciais acima de 5 MW 

em determinado rio ou bacia, realizando a delimitação das cotas, caracterização 

energética e arranjos preliminares de cada aproveitamento. 

Após os Estudos de Inventário estarem aprovados, os potenciais identificados 

passam a estar disponíveis para que os interessados realizarem o registro, com isso os 

Estudos de Projeto Básico (PCHs) ou Estudos de Viabilidade (UHE) são legalmente 

iniciados.  

Para PCHs e UHEs os aproveitamentos com as melhores características de 

rentabilidade e menor custo unitário por (R$/MW instalado) são muito disputados. Dentro 

das regras vigentes, o interessado que realizar o atendimento completo das exigências 

da ANEEL em menor tempo será o interessado selecionado para obter concessão (35 

anos) da usina. 

Ressalta-se que todos os tipos de aproveitamento, de modo geral, necessitam de 

outras tramitações processuais como nos órgãos ambientais para obtenção de licenças 

ambientais, no órgão de recursos hídricos para a obtenção do direito de uso da Água e 

nos órgãos municipais e eventualmente federais para a legalidade da implantação do 

aproveitamento. 

1.3. BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE O RIO PRINCIPAL E AFLUENTES 

Foram realizadas pesquisas junto à biblioteca da ANEEL visando verificar a 

existência de estudos de inventário ou de outras interferências no Rio Mourão, bem como 

de aproveitamentos hidrelétricos autorizados no mesmo rio.  
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A pesquisa foi realizada como “Rio do Campo”, nome identificado na Carta 

Topográfica de Campo Mourão – MI-2803/1.  

Com base nessas premissas foi identificado um aproveitamento a jusante do local 

de estudo. O aproveitamento denominado de CGH Casali foi registrada pela empresa 

Campus Mourão Construção Ltda, CNPJ: 73.426.140/0001-08.Está usina possui potência 

instalada de 145 kW e coordenadas 52 °20’ 20.85’’ N / 24°00’ 47,83’’ E, conforme Ofício 

nº 1023/2011-SCG/ANEEL (Anexo 01). 

Nada mais consta nos registros da ANEEL a respeito deste rio, ou seja, podemos 

constatar que não existe estudo de inventário ou outras usinas hidrelétricas no rio 

registradas na ANEEL. Quanto a CGH Casali, a jusante do potencial que está sendo 

estudado, como está fora do trecho de estudo, a mesma não irá gerar interferência direta 

a CGH Perdoncini. 

Também foi avaliado o rio principal onde o Rio do Campo deságua, o Rio Mourão. 

Esta análise teve como objetivo identificar a existência de alguma interferência ou 

restrição gerada por algum estudo já existente ou aproveitamento neste rio que pudesse 

influenciar as análises no rio do Campo. Neste caso não foram identificados usinas 

existentes no Rio Mourão. 

Assim, conclui-se que não existem restrições iniciais da ANEEL quanto à implantação 

do aproveitamento hidrelétrico neste rio.
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2. RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO 

2.1. INTRODUÇÃO  

O reconhecimento de campo do aproveitamento localizado no Rio do Campo foi 

realizado na data de 09 de fevereiro de 2017.  

Foram visitados os locais das estruturas existentes contemplando a região do 

barramento, reservatório, circuito de adução e locais próximos a posição da casa de força. 

Também foram verificadas as regiões no entorno do aproveitamento, visando o 

reconhecimento das áreas de acesso e conexão com a concessionária local de energia.  

As informações coletadas em campo visam informar ao empreendedor das principais 

características técnicas e condições gerais de potencial energético no trecho em estudo, 

sendo coletadas de forma a subsidiar os estudos futuros.  

A visita de reconhecimento de campo foi realizada pelo Eng. Thiago Luiz Paulino e 

Diretor Comercial, Juliano Lenzi Campo, ambos da empresa InovEnergy, acompanhado 

do proprietário das áreas, o Eng. Cassio Perdoncini, residente na cidade de Campo 

Mourão.  

2.2. ACESSOS À ÁREA DE ESTUDO 

O aproveitamento hidrelétrico está localizado no Rio do Campo, pertencente à sub-

bacia do Rio Paraná, localizado no município de Campo Mourão, estado do Paraná. As 

coordenadas aproximadas do local do barramento são latitude de 24°2'9.74"S e longitude 

de 52°21'23.52"O.  

A partir do centro da cidade de Campo Mourão, o acesso ao aproveitamento pode 

ser realizado pela margem esquerda a partir da rua Airton Albuquerque com a rua Silvio 

Legnani, sendo este trajeto todo pavimentado.  

Próximo a junção das ruas existem uma entrada que permite o acesso a área onde 

está localizado o aproveitamento, na propriedade se percorre cerca de 400 metros não 

asfaltadas, mas de fácil acesso, não possuindo restrição físicas a terceiros. 



 
 

 
RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO 

                    ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI                       11 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

O acesso pela margem direita é através da propriedade do empreendedor e ao 

contrário da margem esquerda, ela possui algumas restrições de acesso, como cercas e 

portão trancado para entrar na propriedade. Porém o trajeto até o rio é de fácil 

locomoção, composta de vegetação marginal, tendo as vias internas da fazenda 

facilitando a circulação, podendo concluir que de modo geral, não existe a presença de 

obstáculos significativos para a circulação. 

Devido à proximidade do empreendimento da cidade, mesmo as vias não sendo 

totalmente asfaltadas, as condições de acesso no entorno do aproveitamento em ambas 

as margens favorecem o tráfego de veículos até as proximidades do rio, diminuindo 

consideravelmente os custos com esse tipo de infraestrutura para construção e 

manutenção do aproveitamento.   

2.3. INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

A partir do acesso ao local do aproveitamento, por caminhos com pouca vegetação 

rasteira e pequenos arbustos, foi verificado primeiro as áreas localizadas na margem 

esquerda do rio, possibilitando o acesso à região do barramento, vertedouro e 

reservatório.  

O barramento e principalmente o vertedouro, após uma inspeção visual, se mostram 

em boas condições de conservação e provavelmente poderão ser reutilizados com poucos 

reparos para a finalidade de geração de energia.  

Existem atualmente dois sistemas de adução, o primeiro localizado na margem 

esquerda corresponde a um conduto composto por um trecho de concreto e o outro, na 

margem direita, feito de metal. Ambos estão em condições desfavoráveis para 

reutilização.  

Dentro do contexto da usina essas estruturas de adução da margem esquerda 

provavelmente serão removidas ou desabilitadas, uma vez que elas tinham a finalidade 

de um sistema extravasor ou a finalidade diferente da geração de energia.  
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O segundo sistema de adução fica localizado na margem direita, junto com outras 

estruturas que foram avaliadas. Esse segundo sistema corresponde a um canal que 

realiza o desvio da água até o antigo local da casa de força, podendo ser verificando na 

parte intermediaria deste canal a existência de uma abertura, que provavelmente 

abrigava a comporta extravasora para regulação da vazão do canal.  

Já sobre a tomada d’água, localizada no final do canal na margem direita, não foi 

possível ser avaliada, pois o fluxo de agua pelo canal não possibilitou a identificação da 

sua configuração. Destaca-se que não foram identificadas grades, pórticos e outras 

estruturas que auxiliassem a projeção dessa estrutura. 

Dentro das considerações, não existe vestígios das estruturas da casa de força, 

apenas o local provável de sua antiga localização. 

Sobre o sistema de transmissão, também localizado na margem direita, a 

propriedade já possui uma entrada de 13,8 kV que visava o fornecimento de energia para 

a serralharia da proprietário do potencial, isso provavelmente irá reduzir os custos de 

transmissão e conexão com concessionária local.  

Considerando as informações fornecidas pelos Eng. Cassio Perdoncini, proprietário 

do potencial, o rio margeia e faz divisa com a propriedade vizinha pela margem esquerda, 

sendo a margem direita inteiramente do empreendedor. Destaca-se que essa antiga usina 

já era da família do empreendedor desde sua construção, em meados da metade do 

século passado. 

O trecho de estudo apresenta um rio com uma vazão significativa, mas uma 

pequena queda. Tendo um relevo pouco acentuado, resultando em uma queda principal 

formada pelo barramento que tem um acréscimo pela configuração através do canal de 

adução. 

Apesar de não ter sido possível a realização de medições durante a visita, as 

referências locais apontam para uma vazão atuais entre 2 e 4 m³/s. Podendo ser 

complementado que não houveram precipitações nos dias que antecederam a visita. 
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Dessa maneira, é importante ressaltar que a visita foi realizada em condições climáticas 

normais e portanto a vazão no dia corresponde à quantidade regular de escoamento no 

rio para essa época do ano.  

2.4. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO 

O levantamento fotográfico teve como principal objetivo identificar as estruturas e 

principais características que afetassem os estudos em elaboração. Nas figuras 2.4.1, 

2.4.2 e 2.4.3, é possível observar as boas condições do vertedouro que possui fundação 

em rocha aparentemente sã. 

Figura 2.4.1 – Vertedouro soleira livre, ombreira esquerda e reservatório 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 
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Figura 2.4.2 – Vertedouro soleira livre e bacia de dissipação natural 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

Figura 2.4.3 – Vertedouro soleira livre vista frontal 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

A Figura 2.4.4 identifica a partir da margem esquerda do rio, o local onde a água é 

restituída ao rio a partir do antigo canal de fuga na margem direita. 
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Figura 2.4.4 – Vertedouro e restituição da água do antigo canal de fuga 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

A figura 2.4.5 apresenta uma fotografia panorâmica do reservatório, onde o rio tem 

sentido da direita para a esquerda. 

Figura 2.4.5 – Vista panorâmica do reservatório 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

A Figura 2.4.6 apresenta as estruturas de adução existentes na margem esquerda 

do rio, destaca-se que diferentemente do vertedouro e barramento, essas estruturas se 

encontram em situação de maior de degradação. 



 
 

 
RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO 

                    ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI                       16 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Figura 2.4.6 – Conduto de adução e sistema complementar 

  
Fonte: InovEnergy, 2017. 

A Figura 2.4.7 apresenta na imagem da esquerda a chega da água no canal de 

adução, destaca-se que não foram observados estruturas da tomada d’água nesta usina. 

Na imagem da direita é apresentada a estrutura extravasor do canal, que a princípio 

funcionava através de uma comporta. 
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Figura 2.4.7 – Chega da água no canal de adução e sistema estravasor 

  
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

O final do canal de adução, atualmente sem continuação do circuito hidráulico da 

usina forma uma cachoeira artificial. Devido a força da água ou pela própria escavação 

oriunda da antiga casa de força um pequeno lago é formado no local, conforme pode ser 

observado na Figura 2.4.8.  
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Figura 2.4.8 – Final do canal de adução 

  
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

O rio pode ser observado a cerca de 30 metros da posição final do canal. Neste 

local composto por pequenas corredeiras ele recebe a água que passa pelo vertedouro, 

canal de adução e também a água que atualmente passa pelo extravasor do canal. 

Dentro destas considerações é possível ter uma ideia que é esse montante de 

água que compõe a vazão total rio, a Figura 2.4.9 ilustra este local. 
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Figura 2.4.9 – Conduto de adução e sistema complementar 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

Dentro das atividades previstas na visita de reconhecimento, uma dos possíveis 

pontos críticos era a preocupação com o provável ponto de conexão da usina. Felizmente 

devido ao fato da propriedade possuir outras estruturas que necessitavam de energia no 

passado, foi identificada uma rede de distribuição de 13,8 kV que atendia uma serraria. 

Esta estrutura fica a menos de 50 metros da provável região da nova casa de 

força, sendo elas apresentadas na Figura 2.4.10. 

Figura 2.4.10 – Estruturas para conexão da usina 

  
Fonte: InovEnergy, 2017. 
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Destaca-se ainda que as estruturas da rede de distribuição, devem ser avaliadas 

para garantir a utilização como parte de conexão da usina. 

As Figuras 2.4.11 e 2.4.12, a seguir, foram retiradas da internet conforme fonte 

indicada, com o intuito de aumentar a quantidade de informações e subsidiar as futuras 

análises sobre a região do aproveitamento. 

Figuras 2.4.11 – Parque do Lago localizado no Rio do Campo 

 
Fonte: Panoramio, 2008. 

 

Figuras 2.4.12 – Estrutura de vertimento do Lago 

 
Fonte: Panoramio, 2014. 
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É importante destacar que o Parque do Lago, como nome já diz é um lago que está 

situado logo a montante do aproveitamento em estudo, podendo impactar positivamente, 

uma vez que esse reservatório controla a vazão média do rio onde está localizado o 

potencial.   

2.5. IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS E INTERFERÊNCIAS 

Neste item serão abordados os aspectos críticos e possíveis interferências com 

relação a implantação do empreendimento. Cabe ressaltar que podemos ter em ambos 

os casos de pontos positivos e negativos. 

2.5.1. Estruturas existentes 

A existência de estruturas em bom estado de conservação são fatores positivos, em 

especial o barramento e vertedouro que na maioria das vezes possuem valor elevados 

na composição do custo da usina, neste caso podem diminuir o investimento de 

implantação. A esse fato também somamos que a fundação está engastada na rocha, 

aumentando a confiabilidade da estrutura. 

Outro ponto que se destaca é a rede de distribuição/transmissão, geralmente um 

problema em usinas, devido ao fato do ponto de conexão se encontrar muito distante do 

local da casa de força. Porém, neste caso temos uma estrutura a princípio no padrão da 

concessionária a poucos metros de distância, mas que para ter garantia de utilização, 

iremos realizar um pedido de Informação de Acesso a Concessionária – IAC, com esse 

documento será obtido os custos aproximados para a conexão da usina. 

2.5.2. Parque do Lago 

A montante do empreendimento em estudo, no mesmo curso d’água existe um lago 

municipal. Esse reservatório possui cerca de 0,11 km² de área, valor muito superior ao 

reservatório do aproveitamento que possui perfil encaixado no rio. 

Esse lago artificial traz significativos benefícios ao empreendimento em estudo, pois 

protege a CGH de variações momentâneas de vazão, pois o lago consegue amortecer 

valores de entrada de água em um tempo maior. 
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Adicionalmente auxilia na retenção de sedimentos, uma vez que devido ao longo 

trajeto e baixa velocidade de escoamento da água acarreta na sedimentação de materiais 

no próprio lago. 

2.5.3. Licenciamento Ambiental 

Dentro das características de operação da usina temos a questão da obtenção das 

licenças ambientais, esse é uma processo que deve ser bem avaliado, uma vez que temos 

parte da estrutura já instalada e o reservatório formado, assim podemos dizer que 

inicialmente já temos um impacto ambiental consolidado. 

Outro ponto que deverá ser avaliada é com relação a necessidade de licenças para 

construção das novas estruturas de adução e de geração de energia, bem como as 

possíveis reformas nas estruturas já existentes. 

Dentro deste tema, ainda temos a questão das posses ou permissões de uso das 

áreas da margem esquerda que eventualmente será necessária para obtenção das 

licenças, sendo assim, podemos classificar como um procedimento deligado e que 

demanda estratégia para obtenção.  

Outro item que será avaliado será a necessidade de tramitações e aprovação da 

câmara legislativa para repotencialização da usina, eventualmente necessários em 

processos de licenciamentos ambientais para empreendimentos de geração de energia 

no Estado do Paraná.  

2.5.4. Captação de Água 

Dentro das buscas efetuadas houveram indícios que apontam para a captação de 

água pela empresa SANEPAR a montante do local do aproveitamento. Esse é um ponto 

que será avaliado, pois a utilização de uso consuntivo da água pode ao longo dos anos 

reduzir a vazão do rio e assim a vazão turbinada do aproveitamento. 

Deste modo será realizada uma consulta ao Instituto de Águas do Paraná para 

identificar as outorgas existentes no rio.  
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2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da visita realizada para reconhecimento de campo, foi possível obter 

informações mais significativas sobre o aproveitamento, tanto em relação às 

características do rio, através da topografia e vazão existentes, quanto às do local onde 

este se situa, analisando os possíveis acessos e as alternativas de arranjo.  

Primeiramente, a localização do aproveitamento facilita o acesso, compondo-se de 

um percurso rápido por meio de vias planas e em boa parte asfaltadas, estando próximo 

ao centro da cidade de Campo Mourão. Além disso, a proximidade com a cidade promove 

a facilidade no processo de transporte de materiais de construção e contratação de 

operários, simplificando a reforma e construção da central geradora.  

Outra vantagem encontrada são as estruturas existentes, as quais ainda que 

desgastadas pelo tempo, poderão ser aproveitadas, já que em análise prévia não foram 

percebidos danos estruturais graves, principalmente o barramento e o vertedouro 

construídos no local. Este reaproveitamento certamente reduzirá os custos de 

implantação do empreendimento.  

Com relação ao rio do Campo, foi possível verificar seu fluxo em condições 

ambientais normais, além das corredeiras existentes no local do aproveitamento, o rio 

apresenta fluxo expressivo de água, fator que resulta em uma previsão otimista de 

potência instalada e receita mensal. 

Porém, um ponto que será avaliado será a questão da queda bruta que pode 

influenciar significativamente os valores de energia gerados, bem como o custo dos 

equipamentos de geração. 

Tratando-se de um aproveitamento com características de central geradora 

hidrelétrica (CGH), é importante destacar que todas as áreas para implantação devem 

ser de posse do interessado, ou estar sob direito de uso, o que leva a necessidade de 

uma estratégia de ação para obter essa premissa fundamental.  

De modo geral a InovEnergy concluiu que o aproveitamento apresenta muitas 

características favoráveis para sua implantação e que no decorrer do estudo será avaliado 

com detalhes cada ponto desses mencionados. 
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3. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA 

Conforme o objetivo definido nas “Diretrizes para Projetos de PCH” da 

ELETROBRÁS, de onde alguns critérios serão retirados e adotados, este estudo visa 

maximizar a geração de energia, o atendimento dos parâmetros de eficiência e 

rentabilidade, juntamente com a minimização dos impactos ambientais provenientes da 

implantação do aproveitamento. 

Para tanto, foram estabelecidos e adotados critérios técnicos, energéticos, 

econômicos e ambientais para compor e alinhar a elaboração dos estudos realizados.  

A seguir, podem-se observar as definições e parâmetros iniciais adotados para a 

caracterização dos estudos: 

a) Período histórico simulado 

Serão considerados nas simulações energéticas um período histórico de vazões 

correspondentes a 30 anos, quando as informações não estiverem disponíveis, serão 

utilizados outras metodologias e informações validadas em paralelo com as informações 

do posto fluviométrico mais adequado para o aproveitamento. 

Deste modo, serão priorizados as estações fluviométricas no próprio curso de água, 

rios contribuintes ou afluentes, visando manter a qualidade dos dados históricos para 

análise de vazão e capacidade de geração de energia elétrica.  

Caso não existam estações com essas características que possuam dados 

significativos dentro das características citadas anteriormente, serão avaliados estações 

dentro da mesma sub-bacia com as mesmas características.  

Além desses dados para simulação histórica fluviométrica, será coletada e 

consultada informações complementares de órgãos federais, estaduais e municipais 

quando necessário. 
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b) Vazão ecológica 

A vazão ecológica ou sanitária diz respeito aos valores mínimos de água que 

deveram ser mantidos no trecho do rio. Essa vazão geralmente é utilizado quando os 

aproveitamentos hidroelétricos utilizam do desvio do rio. 

Neste estudo a vazão ecológica adotada será igual a 50% da vazão Q7,10, sendo 

que a Q7,10 é uma série de vazões médias móveis com duração de 7 dias, mínimas 

anuais e possui uma vazão com tempo de retorno de 10 anos. 

Caso a hidrologia não apresente base de dados com valores satisfatórios com 

relação ao período de registros, será realizada uma estimativa do valor de vazão 

ecológica, tomando como base a vazão média do rio. 

c) Rendimento 

Será realizada cotações para não somente obter os orçamentos reais de mercado, 

mas também as informações rendimento específico de cada equipamento de geração de 

energia, caso não exista dados de placa do fabricante, serão adotados os seguintes 

critérios de rendimento: 

Para as turbinas hidráulicas será adotado um rendimento constante de 92%, 

enquanto que para o gerador 95%, conforme critérios de mercado.  

d) Rendimento hidráulico 

As características de rendimento hidráulico atenderam as especificações do 

fabricante, conforme cotação dos equipamentos. Já sobre a vazão turbinada, adotou-se 

um valor de operação entre 30% e 110% da vazão nominal e um fator de capacidade 

mínimo de 0,55.  

e) Fator de indisponibilidade 

O fator de indisponibilidade representa quanto tempo a usina não irá produzir 

energia, considerando indisponibilidade forçada que é proveniente de paradas não 

programadas, devido a falhas em equipamentos ou ainda manutenções de emergência. 

A indisponibilidade programada que se refere a parada para manutenções agendadas. 
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Assim, com base em projetos similares, adotou-se um fator de indisponibilidade 

forçada igual a 3% e programada 2% sobre o tempo de operação. Assim, o período que 

a usina não funcionará corresponde a 5% do tempo total. 

f) Queda de referência 

A queda de referência é determinada através da queda bruta nominal do 

aproveitamento, obtida pela diferença entre o N.A. normal de montante do reservatório 

e o N.A. normal de jusante. 

g) Data – Base 

Os orçamentos para o estudo de viabilidade da CGH, apresentados nos itens 

subsequentes, referem-se à data-base de julho/2017. Considerou-se para a conversão 

dos valores orçados em Dólar uma taxa de câmbio de US$1,00 = R$3,20. 

h) Vida útil 

Utilizou-se, no presente estudo, a vida útil econômica de 30 anos, período inferior 

ao período de 50 anos, sugerido pelo Manual de Inventário Hidroelétrico de Bacias 

Hidrográficas. 

Como existem instalações como o vertedouro e barramento é provável que 

intervenções mais significativas sejam necessárias e como não é possível, nesta fase, 

prever os custos intervenções em função da degradação da usina, não iremos apresentar 

esses valores na análise de viabilidade financeira.  

Ressalta-se que isso não significa que a usina irá gerar energia por um período de 

inferior a 30 anos, e sim que provavelmente durante esse período não serão necessários 

investimentos para sua recapacitação. 

i) Custo de operação e manutenção 

Expresso em R$/ano, adotou-se o valor mínimo de 1,5% do investimento total. 
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j) Taxa de juros anual  

A taxa de juros recomendado pela "Diretrizes para projetos de PCH" da 

ELETROBRÁS é de 9% ao ano. 

Porém, para elaborar a análise de viabilidade financeira do empreendimento, será 

feito uma avaliação de mercado quanto aos juros utilizados na Data-Base, visando a 

apresentação de uma viabilidade financeira mais real.  

k) Parâmetros de ordem técnica 

Para a definição dos arranjos das alternativas de aproveitamento propostos, serão 

avaliadas às características topográficas locais, assim como as cotas de montante e 

jusante. 

Já para a caracterização da potência a ser instalada, adotou-se a análise pelo custo-

benefício energético, como recomendado pelas "Diretrizes para Projetos de PCH" da 

ELETROBRÁS. 

l)  Parâmetros de investimento 

Para o cálculo dos investimentos necessários para a reforma da usina, serão 

adotados, os métodos e premissas do “Orçamento Padrão Eletrobrás - OPE”. 

De modo geral, para projetos básicos de aproveitamentos hidroelétricos é utilizado 

esse tipo de orçamento, onde as características e forma de apresentação dos dados são 

predefinidos. O que difere o orçamento deste estudo com relação a um projeto básico é 

o detalhamento das informações em função da precisão dos dados obtidos em função 

dos estudos básicos. 
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4. AVALIAÇÃO CARTOGRÁFICA E TOPOGRAFICA 

4.1. TOPOGRAFIA 

Os dados topográficos considerados no presente Estudo de Viabilidade Técnico-

Econômica utilizaram como base as informações apresentadas na Carta Topográfica de 

Campo Mourão (MI 2803/1) em escala 1:50.000, obtida juntamente ao Banco de Dados 

Geográficos do Exército (BDGEx), conforme figura 4.1.1.  

Figura 4.1.1 – Carta Topográfica de Campo Mourão (MI 2803/1) 

  
Fonte: BDGEx, 2017. 
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De modo complementar, foram realizadas medições topográficas de nível em locais 

previamente selecionado. Estes locais correspondentes ao vertedouro e a posição onde 

se localizava a antiga casa de força. Adicionalmente foi obtido um ponto mais a jusante, 

onde se localiza o final do canal de fuga. 

Este levantamento teve finalidade e definir a real queda bruta a ser utilizada pelo 

empreendimento, estas medições são apresentadas conforme a figura 4.1.2. 

Figura 4.1.2 – Verificação da Queda Bruta 

 
Fonte: Geomap, 2017. 

 

A partir do levantamento da altura relativa, considerando o nível de água do 

vertedouro e a base da casa de força, foi possível identificar um desnível de 4,329 metros. 

Este valor será adotado como parâmetro de queda bruta do empreendimento. 

Para o desenvolvimento deste estudo, estas informações são suficientes para 

elaboração dos cálculos energéticos e definição do arranjo preliminar. 

De modo geral, os estudos topográficos para obtenção da conformação do terreno, 

delimitação do reservatório e confirmação dos volumes de escavação deveram ser 

realizados na etapa de projeto básico. Neste estudo será realizada a estimativa com base 

em métodos de engenharia construtiva para conseguir incluir no orçamento de 

implantação. 
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5. AVALIAÇÃO HIDROLÓGICA 

5.1. INTRODUÇÃO 

Os estudos hidrometeorológicos aqui apresentados tiveram por objetivo levantar o 

potencial hídrico da bacia do rio do campo no local previsto para a implantação da CGH 

Perdoncini, fornecendo dados para a avaliação das condições hidrológicas e subsidiar os 

estudos energéticos. 

A bacia do rio do Campo, corpo hídrico onde está localizado o aproveitamento, está 

localizado no município de Campo Mourão, estado do Paraná, Brasil. Ele deságua no rio 

Mourão, pertencente à sub-bacia do rio Paraná, Paranapanema e outros (64) e à bacia 

do Rio Paraná (6). 

A caracterização fisiografia da região, empregada apenas na compreensão da 

hidrologia, foi realizada com base nos dados hidrológicos existentes, obtidos junto a ANA 

– Agência Nacional de Águas e Instituto de Águas do Paraná. 

Os dados hidrológicos foram obtidos através da coleta e análise de dados de 

diversas estações, visando a definição da série de vazões médias mensais no local do 

aproveitamento, necessária às análises hidroenergéticas. A análise ainda contemplou o 

regime do rio com a avaliação de vazões extremas, em período de cheia e de estiagem, 

para posterior dimensionamento das obras e estimativa de vazões mínimas. 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

Trata-se de uma bacia hidrográfica relativamente pequena, com área de drenagem 

correspondente a 126,2 km², localizada integralmente no estado do Paraná, entre os 

municípios de Campo Mourão e Peabiru. 

Já o rio do Campo segue predominantemente no sentido de sul - norte desde a 

nascente até sua foz no rio Mourão. 

5.3. TRATAMENTO DOS DADOS BÁSICOS 

O tratamento dos dados básicos foi feito visando o estabelecimento das séries de 

descargas médias nos principais postos fluviométricos da bacia do rio Bromado e seu 

entorno, além de estações com características hidrológicas semelhantes, um pouco mais 
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afastadas, visando a geração da série de vazões médias mensais no local do 

aproveitamento. 

Os dados hidrológicos foram obtidos a partir de consultas ao banco de dados 

Hidroweb, em abril de 2017, que disponibilizou, dos postos operados pela ANA – Agência 

Nacional de Águas, as vazões médias diárias e mensais. 

Como metodologia, em alinhamentos com as diretrizes de projeto básico de PCHs, 

foi definido que a obtenção dos dados de vazão seriam utilizados a partir das estações 

fluviométricas no mesmo rio, em seus afluentes ou em contribuintes, se necessário e nos 

rios contidos dentro da mesma bacia hidrográfica. 

Usando esses critérios foram inicialmente pré-selecionadas sete estações 

fluviométricas que são apresentadas na tabela 5.3.1. 

Tabela 5.3.1 – Estações Fluviométricas Pré-selecionadas 

Código 
Nome da 
estação 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

Quantidade 
de dados 

Rio  Município  Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

64672000 Campo Mourão 125 
Baixa - não 
consistidos 

Rio do Campo Campo Mourão - PR -24º02”48’ -52º21”57’ 615 

64671950 
Campo Mourão 

ETA Sanepar 
79 

Baixa - não 

consistidos 
Rio do Campo Campo Mourão - PR -24º03”55’ -52º24”59’ 620 

64671000 Salto Natal 853 
Alta - não 
consistidos 

Rio Mourão Campo Mourão - PR -24º01”59’ -52º16”00’ 617 

64671500 
PCH Salto Natal 

Barramento 
582 

Sem dados 
de vazão 

Rio Mourão Campo Mourão - PR -24º05”11’ -52º18”03’ 514,5 

64545700 
Venda 

Bandeirantes 
63 

Baixa - não 

consistidos 

Rio Bandeirantes 

do Norte 
Rolândia - PR -23º18”00’ -51º25”00’ 580 

64637000 Salto da Onça 194 
Média - não 
consistidos 

Rio Borboleta Pitanga - PR -24º37”59’ -51º37”00’ 700 

Fonte: InovEnergy, 2017. 

Devido às características do rio do Campo, optou-se pela utilização de postos 

fluviométricos com áreas de drenagem entre 35 e 500 km², visando caracterizar de forma 

mais assertiva os dados hidrológicos do presentes estudos. 

Com isso o posto fluviométrico Salto Natal (64671000) não foi utilizado mesmo 

possuindo uma quantidade de dados significativa de registros de vazão, juntamente com 

o posto instalado na PCH Salto Natal Barramento (64671500). 

Outro ponto importante é a quantidade de dados registrados pela estação 

fluviométrica, onde são considerados interessantes valores acima de 10 anos de registros 

de vazões, sendo valores ótimos de registro correspondentes a 30 anos. 
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Com isso, os postos fluviométricos Campo Mourão (64672000), Campo Mourão ETA 

Sanepar (64671950), Venda Bandeirantes (64545700) foram descartados da análise de 

composição da série hidrológica. 

Vale destacar que as estações fluviométricas Campo Mourão (64672000) e Campo 

Mourão ETA Sanepar (64671950) estão localizadas no rio do Campo, mesmo rio do 

aproveitamento, sendo que em especial a Campo Mourão (64672000) está localizada 

muito próximo ao local de implantação da CGH, e se possuísse dados suficientes, este 

posto certamente representaria a vazão da futura usina. 

Deste modo a estação selecionada foi a Salto da Onça (64637000), que as 

características são apresentadas na tabela 5.3.2. 

Tabela 5.3.2 – Estação Fluviométrica selecionada 

Código 
Nome da 
estação 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

Quantidade 
de dados 

Rio  Município  Latitude Longitude 
Altitude 

(m) 

64637000 Salto da Onça 194 
Média - não 
consistidos 

Rio Borboleta Pitanga - PR -24º37”59’ -51º37”00’ 700 

Fonte: InovEnergy, 2017 

5.4. SÉRIE DE VAZÕES MÉDIAS MENSAIS NO POSTO FLUVIOMÉTRICO 

Conforme já apresentado anteriormente, dentro das condições estabelecidas, apena 

o posto fluviométrico Salto da Onça (64637000) possui uma quantidade mínima de dados. 

Desta forma os estudo analisaram os dados entre os anos de 1962 até 1980 

considerando as falhas de preenchimentos nos anos de 1962, 1964 e 1976. Além destas 

falhas cabe ressaltar que não existia o preenchimento de dados entre os anos de 1970 

até 1973. 

Com base nessas informações, a série de vazões mensais da estação Salto da Onça, 

que utilizou os dados de vazões diárias é apresentada na tabela 5.4.1. 
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Tabela 5.4.1 – Dados vazões médias mensais da estação Salto da Onça (64637000) 

 JAN   FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1962 - - - - - - - - 2,56 8,73 3,60 2,77 

1963 2,57 2,96 5,50 4,42 2,07 1,56 1,03 0,70 0,68 3,01 8,99 5,17 

1964 2,82 5,86 5,46 6,63 5,33 2,89 - - - - 6,50 7,96 

1965 6,51 10,11 6,46 6,35 18,01 6,15 9,68 5,92 4,22 8,74 7,76 4,73 

1966 7,17 7,67 3,63 2,30 1,90 2,11 1,97 1,50 3,10 5,47 3,60 2,67 

1967 2,30 3,59 4,85 2,06 1,66 2,96 3,38 2,41 2,47 2,28 2,09 2,60 

1968 3,24 2,32 1,76 1,78 1,60 1,68 1,38 2,02 1,42 3,52 3,57 2,74 

1969 3,34 2,61 2,12 2,02 2,78 8,64 4,07 2,29 4,14 8,27 8,81 4,15 

1974 4,37 4,89 4,49 3,10 3,03 4,17 3,91 4,56 5,12 5,37 6,35 6,43 

1975 6,41 7,12 4,79 2,93 2,29 2,90 2,50 4,39 3,90 9,28 7,29 10,16 

1976 8,56 5,14 - 3,95 4,29 9,51 4,54 5,79 7,02 4,48 6,48 10,26 

1977 10,74 6,60 4,38 4,11 2,93 3,71 3,53 2,78 2,65 3,93 4,72 6,79 

1978 3,96 2,56 2,80 2,05 2,46 2,92 8,06 6,51 7,56 4,16 3,33 3,39 

1979 2,73 3,21 2,94 2,55 7,06 3,57 2,90 5,80 13,15 10,51 10,52 9,29 

1980 9,89 5,88 5,57 4,45 5,20 - - - - - - - 

MÍNIMA 2,30 2,32 1,76 1,78 1,60 1,56 1,03 0,70 0,68 2,28 2,09 2,60 

MÁXIMA 10,74 10,11 6,46 6,63 18,01 9,51 9,68 6,51 13,15 10,51 10,52 10,26 

MÉDIA 5,33 5,04 4,21 3,48 4,33 4,06 3,91 3,72 4,46 5,98 5,97 5,65 

 

Como principais resultados, considerando que a estação possui área de drenagem 

correspondente a 194 km², foram obtidos os dados de vazão mínima, máxima e média 

de cada mês. Além disso foi possível obter a vazão média de longo termo QMLT da 

estação correspondente a 4,7 m³/s. 

Com base nessas informações foi realizado o transporte dos dados da estação para 

o local do aproveitamento, para isso foi utilizado a relação entre as áreas de drenagem, 

segundo a equação a seguir para cada dado de vazão: 

 

𝑄𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 . 𝑄𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝐴𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜
 

 

Após esse processo foi possível obter a série de vazões da CGH Perdoncini, conforme 

apresentado na tabela 5.4.2. 
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Tabela 5.4.2 – Dados da vazão média mensal da CGH Perdoncini 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1962 - - - - - - - - 1,67 5,68 2,34 1,80 

1963 1,67 1,92 3,58 2,88 1,35 1,01 0,67 0,46 0,44 1,96 5,85 3,37 

1964 1,83 3,81 3,55 4,31 3,47 1,88 - - - - 4,23 5,18 

1965 4,23 6,58 4,20 4,13 11,71 4,00 6,29 3,85 2,75 5,68 5,05 3,08 

1966 4,67 4,99 2,36 1,50 1,24 1,37 1,28 0,98 2,02 3,56 2,34 1,74 

1967 1,49 2,34 3,16 1,34 1,08 1,92 2,20 1,57 1,61 1,48 1,36 1,69 

1968 2,11 1,51 1,14 1,16 1,04 1,09 0,90 1,31 0,92 2,29 2,32 1,78 

1969 2,17 1,70 1,38 1,32 1,81 5,62 2,65 1,49 2,69 5,38 5,73 2,70 

1974 2,84 3,18 2,92 2,01 1,97 2,71 2,55 2,97 3,33 3,50 4,13 4,18 

1975 4,17 4,63 3,12 1,90 1,49 1,88 1,63 2,86 2,54 6,04 4,74 6,61 

1976 5,57 3,34 - 2,57 2,79 6,18 2,95 3,77 4,57 2,92 4,22 6,68 

1977 6,99 4,29 2,85 2,67 1,91 2,41 2,30 1,81 1,72 2,56 3,07 4,42 

1978 2,57 1,67 1,82 1,33 1,60 1,90 5,24 4,24 4,92 2,71 2,16 2,21 

1979 1,77 2,09 1,91 1,66 4,59 2,32 1,89 3,77 8,55 6,84 6,84 6,04 

1980 6,43 3,83 3,62 2,89 3,38 - - - - - - - 

MÍNIMA 1,49 1,51 1,14 1,16 1,04 1,01 0,67 0,46 0,44 1,48 1,36 1,69 

MÁXIMA 6,99 6,58 4,20 4,31 11,71 6,18 6,29 4,24 8,55 6,84 6,84 6,68 

MÉDIA 3,47 3,28 2,74 2,26 2,82 2,64 2,55 2,42 2,90 3,89 3,88 3,68 

 

De forma análoga, foi possível obter as informações com relação a vazão, em 

especial a QMLT correspondente a 3,06 m³/s. 

Contudo foram identificados usos da água do rio do campo, e posteriormente 

solicitados para o Instituto de Águas do Paraná, informações sobre os usos consuntivos 

e não consultivos da água no rio em estudo, através do ofício 02.2017/ÁGUAS PARANÁ, 

(Anexo 02). 

Este documento foi respondido por e-mail na data de 23/03/2017, apresentando 

em meio digital as referidas outorgas. 

Com base em nossas análises foram destacados dois pontos principais, sendo a 

primeira uma outorga de água de uso consuntivo a montante do aproveitamento em 

estudo, concedida a Companhia de Saneamento do Paraná, CPF/CNPJ 76.484.013/0001-

45 para o Manancial Rio do Campo, através da Portaria nº 763/2016 DPCA, publicado em 

07/07/2016, protocolo. 13.218.372-4 para uma vazão de 1.100,00 m³/h (ou 3,055 m³/s), 

válida por 10 anos, (Anexo 03). 
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Sobre essa outorga foi obtido, junto a empresa de saneamento, informações 

adicionais sobre a utilização da água. 

A Sanepar, expressou que existe o processo de ampliação em andamento, para 

estação de tratamento de água localizada no rio do campo. E isso implicará em uma 

redução nos valores médios a serem disponibilizados pelos empreendimentos a jusante. 

Alinhado a isso, conforme a legislação vigente, é necessário que usinas 

hidroelétricas, com obras de desvio do rio como canais, garantam a manutenção da vazão 

sanitária no rio. Essa vazão tem função de manter uma quantidade mínima de água no 

trecho de vazão desviado do rio. 

5.5. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO TURBINADA 

Considerando a existência de várias interferências no rio do campo, foi utilizada a 

base hidrológicas do Instituto de Águas do Paraná para consolidar a vazão de referência 

do aproveitamento. 

Conforme base de dados do órgão, a vazão específica da bacia é de 

aproximadamente 19 l/s x km², assim para a bacia do aproveitamento com 126,2 km², 

inicialmente existe uma vazão disponível de 2.397,8 l/s ou ainda 2,397 m³/s. 

Deste valor será necessário descontar a vazão outorgada pela Sanepar que 

corresponde a 0,305 m³/s. 

Outro item, conforme já citado é a vazão sanitária, geralmente com a utilização de 

um dispositivo não controlado. Esse valor, conforme legislação, corresponde a 50% da 

vazão Q7,10 (valor da vazão mínima de 10 anos de recorrência e duração de 7 dias). 

Neste caso esse valor representa 0,283 m³/s. 

Assim temos que a vazão média a ser utilizada para geração de energia corresponde 

a 1,81 m³/s, conforme apresentado na equação a seguir: 

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 = 2,397 (𝑚3/𝑠) −  0,283 𝑚3/𝑠 −   0,305 (𝑚3/ 𝑠) 

𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 =  1,81 (𝑚3/𝑠) 
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Vale destacar que existem outras outorgas emitidas no rio, como para a CGH-

CASALI II com finalidade de utilização em Aproveitamento hidrelétrico. Nesse documento 

é assegurada vazão de 2.900,00 L/s (ou 2,9 m³/s), durante o período de 5 anos, (ANEXO 

04). 

Para a CGH Perdoncini, visando uma análise mais cauteloso a vazão 1,81 m³/s se 

apresenta compatível com a situação do rio e das interferências nele apresentado. 
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6. PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE OUTORGAS 

6.1. AVALIAÇÃO AMBIENTAL  

Neste item serão elencadas e apresentadas as ações iniciais para a obtenção das 

licenças ambientais que se aplicam ao empreendimento. 

Como base em análise, a Resolução Conjunta SEMA / IAP nº 004/2012 altera a 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010 que estabelece os procedimentos para 

regularização de Licença de Operação de CGHs já instaladas ou em operação até 25 de 

junho de 2008. 

O Artigo 5º da referida resolução estabelece os requisitos que devem ser 

atendidos, sem exceção. A tabela 6.1.1 apresenta os requisitos e a verificação de 

atendimento para a CGH Perdoncini. 

Tabela 6.1.1 – Requisitos para enquadramento de CGH 

REQUISITOS ATENDIMENTO 

I – que os seus impactos já estejam consolidados; OK 

II – que estejam em operação ou paralisadas; OK 

III – PCHs e CGHs já instaladas ou em operação até a 
edição da Resolução nº 65 de 25 de junho de 2008 – CEMA, 
na forma do art. 74; 

OK 

IV – que tenham capacidade instalada maior ou igual a 0,01 

MW e menor ou igual a 30 MW; 
OK 

V – com autorização de funcionamento vigente perante a 
ANEEL, no caso de PCH 

OK 

Fonte: Adaptado da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012. 

O Artigo 6º da referida resolução estabelece as condições para as CGHs e PCHs 

poderem se regularizar através da solicitação de “Licença de Operação de Regularização”, 

de forma a assegurar a não incidência de novos impactos ambientais em relação àqueles 

já consolidados. A tabela 6.2 apresenta as condições e a verificação de atendimento para 

a CGH Perdoncini. 
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Tabela 6.1.2 – Condições de requerimento de Licença de Operação de regularização 

CONDIÇÕES ATENDIMENTO 

I - que não haja qualquer modificação na área do reservatório e 
no trecho de vazão reduzida – TVR 

OK 

II - que não sejam necessárias alterações na outorga de direito 
de uso de recursos hídricos vigente para a CGH ou PCH ou no 

caso de requerimento de outorga formalizado, que não sejam 
necessárias alterações no objeto da outorga requerida, antes da 
entrada em vigor desta Resolução (14/03/2012) 

OK 

III- que a capacidade total instalada após a recapacitação ou 
repotenciação não ultrapasse 10 MW para PCH e 1 MW para CGH. 

OK 

Fonte: Adaptado da Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012. 

Portanto, confirmado o enquadramento da CGH Perdoncini no artigo 6º da 

Resolução Conjunta SEMA / IAP nº 004/2012 e podendo prosseguir com o processo de 

regularização da Licença de Operação. 

6.1.1.  Estudos ambientais necessários para obtenção da Licença de 

Operação de Regularização 

Os documentos e estudos exigidos para a solicitação da Licença de Operação de 

Regularização são listados no Artigo 7º da Resolução Conjunta SEMA / IAP nº 004/2012. 

O estudo ambiental requerido é o “Plano de Acompanhamento, Monitoramento e 

Controle Ambiental do Empreendimento, de acordo com os itens 7 e 8 do Termo de 

Referência para Licenciamento Ambiental – CGH e PCH”. 

Os itens 7 e 8 do Termo de Referência supramencionado são, respectivamente, o 

Prognóstico Ambiental e os Programas Ambientais. Estes incluem a identificação dos 

impactos ambientais, estudo e definição de medidas mitigadoras/preventivas e plano de 

monitoramento e acompanhamento.  
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Além desse estudo, são necessários os seguintes documentos para o 

requerimento: 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Obras Diversas – COD; 

c) Certidão municipal declarando expressamente a inexistência de óbices 

quanto à lei de uso e ocupação do solo e a legislação de proteção do 

meio ambiente municipal; 

d) Matrícula(s) dos imóveis afetados; 

e) Anuência do(s) proprietário(s) registrada em cartório; 

f) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação de 

Regularização em jornal de circulação regional e D.O.E.; 

g) Recolhimento da Taxa Ambiental; 

h) Aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; 

i) Memorial Descritivo do Empreendimento e a descrição das intervenções 

necessárias; 

j) ARTs; 

k) Outorga de Direito dos Recursos Hídricos. 

Quanto ao item h, o IAP vem procedendo de forma pró-ativa para os casos onde a 

assembleia legislativa não tenha emitido a referida aprovação. Deste modo, este item 

pode ser obtido de maneira a não interferir significativamente no processo de obtenção 

das licenças ambientais. 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS 

6.2.1. Consulta referente a eventuais restrições 

A consulta foi realizada e não indicou outorgas no ponto de interesse, mas indicou 

outorgas a montante e jusante. 
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Deste modo, um dos procedimentos necessários é a obtenção da outorga prévia 

do aproveitamento, garantindo a reserva de disponibilidade hídrica. Esse documento tem 

validade de 5 (cinco) anos e não estabelece direitos de uso de recursos hídricos, sendo 

necessário iniciar posteriormente o processo de requerimento da Outorga de Direito de 

Uso de Recursos Hídricos. 

6.2.2. Documentos necessários para requerimento da Outorga de Direito 

de Uso de Recursos Hídricos 

A documentação necessária para requerimento da Outorga de Direito de Uso de 

Recursos Hídricos é estabelecida na Norma de Outorga NO-003_RAH do Instituto das 

Águas do Paraná. 

No caso da CGH Perdoncini os seguintes documentos são exigidos: 

a) Requerimento preenchido para uso de recursos hídricos. Formulário: 

Requerimento para Aproveitamento Hidrelétrico – RAH; 

b) Licença de Instalação (original ou cópia autenticada) emitida pelo Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP; 

c) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ (quando o 

requerente de outorga for Pessoa Jurídica) ou do CPF (quando o requerente 

de outorga for Pessoa Física) extraído via internet no sítio da Receita 

Federal: www.receita.fazenda.gov.br; 

d) Comprovante do recolhimento do emolumento. 

Quando o requerente de outorga se tratar de Pessoa Jurídica deverá inserir junto 

ao processo administrativo a comprovação da Capacidade Postulatória (Contrato Social) 

demonstrando que o subscritor do requerimento de outorga possui poderes para 

representar a pessoa jurídica perante o Instituto de Águas do Paraná. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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6.3. CONCLUSÃO PARCIAL 

A partir da elaboração desses primeiras itens do Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômica da CGH Perdoncini foi possível levantar alguns pontos de regulamentação do 

empreendimento e de avaliação de risco que já necessitam de uma atenção maior.  

Para iniciar os processos de regularização ambiental do potencial será necessário 

protocolar o pedido de Licença de Operação de Regularização (L.O.R.). Para isso, 

conforme apresentado no item “6. PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE OUTORGAS”, 

a InovEnergy já orienta que é interessante que o empreendedor já avalie os documentos 

e estudos que serão exigidos, podendo planejar quais serão de mais fácil acesso e quais 

irão demandar estratégia para obtenção.  

Adicionalmente, destacamos abaixo alguns documentos que possuem um tempo 

maior para serem obtidos e eventualmente necessitarão de maiores esforços: 

a) Certidão municipal declarando expressamente a inexistência de óbices quanto à lei 

de uso e ocupação do solo e a legislação de proteção do meio ambiental municipal; 

b) Matrícula(s) dos imóveis afetados; 

c) Anuência dos proprietários registrada em cartório; 

d) Aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; 

e) O requerimento da Outorga de Direito dos Recursos poderá ser realizado assim que 

emitida pelo IAP a Licença de Operação de Regularização. 

Quanto ao documento de Aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná, a InovEnergy destaca uma estratégia que pode ser implementada.  

Conforme já citado anteriormente existe a CGH Casali a jusante do 

aproveitamento, sendo localizado a poucos quilômetros no mesmo rio. 

Desta forma, como a solicitação de aprovação CGH Casali pela Assembleia já foi 

concluída, esse processo poderá ser utilizado como referência e terá jurisprudência nas 

ações necessárias para a CGH Perdoncini.
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7. ESTUDOS ENERGÉTICOS PRELIMINARES 

7.1. DEFINIÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA 

Neste item do estudo de viabilidade técnica e econômica serão apresentados as 

informações pertinentes a energia média e a potência instalada da alternativa a ser 

implantada. 

7.2. CRITÉRIOS BÁSICOS UTILIZADOS 

A proposta prevê a utilização de algumas estruturas existentes no local, 

especificamente, não haverá a previsão de um novo reservatório com finalidade de 

reservação de grandes quantidades de água, e somente a manutenção do atual que visa 

a regularização de vazão do rio.  

Os principais motivos para esta escolha desta configuração: 

a) Existência de estruturas em bom estado de conservação; 

b) Menor área de alagamento; 

c) Topografia pouco favorável à implantação de usinas com reservação; 

d) Minimização dos impactos ambientais. 

Para a definição da potência a ser instalada na CGH Perdoncini, adotou-se a análise 

pelo critério de maximização energética, considerando a energia gerada em sua 

totalidade com base na vazão média obtida nos estudos hidrológicos, subtraída a vazão 

outorga e ainda vazão sanitária calculada. 

7.3. CALCULOS ENERGÉTICOS 

Os estudos topográficos apontaram que o desnível no trecho, considerando o nível 

de água do barramento em função da posição da casa de força corresponde a 4,329 

metros. 

Alinhado com isso, os estudos hidrológicos resultaram em uma vazão média de 

2,397 m³/s, destas devem ser descontadas os valores provenientes da outorga de usos 

consuntivos (0,305 m³/s) e ainda o valor da vazão ecológica que será mantida no trecho 
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de vazão reduzida do rio (0,283 m³/s). Desta forma em resumo temos na tabela 7.3.1, 

os principais parâmetros para definição das características energéticas do 

aproveitamento. 

Tabela 7.3.1 – Dados para caracterização Energética  

Parâmetros Técnicos 

Queda bruta nominal - HB 4,329 m 

Vazão média de longo termo - QMLT 2,397 m³/s 

Vazão sanitária (50% da Q7,10) 0,283 m³/s 

Vazão de uso consuntivo no rio (outorga da 

Sanepar para captação) 
0,305 m³/s 

Perdas hidráulicas na adução (8%) 0,34 m 

Queda liquida - HL 4 m 

Vazão média turbinada – QTURB 1,81 m³/s 

Fonte: InovEnergy, 2017. 

Com a existência de reservatório formado pelo lago do parque, a montante do local 

da CGH, fator atípico para esse tipo de aproveitamento, podemos concluir que esse 

reservatório irá auxilia no controle de vazão da usina, uma vez que as pequenas e médias 

variações na vazão do rio tendem a ser menos significativas para o aproveitamento. 

Desta forma a potência instalada para o aproveitamento, tomando como base as 

características dos equipamentos cotados, seguiria a equação: 

𝑃 = 𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏 ∗ 𝐻𝐿 ∗  𝜂 ∗ 𝐹𝑐 

𝑃 = 1,81 ∗ 3,98 ∗  0,07 ∗ 1,10 

𝑃 = 55 𝑘𝑊
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8. ARRANJO PROPOSTO 

Geralmente é possível apresentar alternativas de arranjo para a configuração da 

usina a ser implantada. Quando tratamos de configurações em locais com estruturas, é 

importante considerar a possibilidade de reutilização destas construções visando a 

redução dos custos de implantação. 

Conforme apresentado no relatório fotográfico do capitulo 2, grande parte das 

estruturas se apresentam em boas condições para reutilização da CGH Perdoncini. 

Alinhado a isso, não existem quedas ou corredeiras significativas a jusante do ponto onde 

a antiga casa de força estava instalada, visando o aumento da queda. 

Partindo dessas premissas, e ainda, com impossibilidade de otimização do arranjo 

existente, optou-se pela manutenção de um único arranjo, sendo similar ao da antiga 

usina. 

O arranjo da CGH previsto considera o barramento, vertedouro e canal existente 

devido as boas condições identificadas no local. A água, elevada pelo pequeno 

reservatório existente, seguirá pelo canal até um conduto forçado, que por sua vez 

conduzirá até a turbina e por fim será restituída ao rio. 

Com base na composição da configuração o arranjo esquemático pode ser 

observado na figura 8.1.1 e 8.1.2, e posteriormente a descrição e detalhado por cada 

estrutura. 

Figura  8.1.1 – Arranjo esquemático – Perfil 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 
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Figura  8.1.2 – Arranjo esquemático - Planta 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 
 

8.1. BARRAMENTO E VERTEDOURO 

O barramento, composto por barragem e vertedouro possui o comprimento 

aproximado de 20 metros de comprimento e 1,8 metros de altura, composta por 

barragens laterais nas ombreiras as margens do rio e um vertedouro central. 

Essa estrutura tem a função de manter o nível de água necessário para o desvio da 

água para o circuito hidráulico de adução, com a formação de um pequeno reservatório. 

A estruturas do barramento e vertedouro visualmente se apresentam em boas 

condições de conservação e eventualmente precisaram passar por uma inspeção e 

pequenas reformas. 

O reservatório deverá passar por um processo de limpeza, visando a remoção de 

sedimentos depositados devido ao longo período sem utilização do aproveitamento. 
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8.2. CANAL DE ADUÇÃO 

O canal de adução existente deverá sofrer uma reforma, com a inclusão de uma 

nova comporta na tomada d’água, conforme apresentado na figura 8.2.1. 

Figura 8.2.1 – Detalhe da comporta de montante 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

Esse dispositivo visa garantir o controle da vazão quando necessário, sendo fechado 

em caso de grandes vazões ou ainda em períodos de manutenção do próprio canal ou da 

casa de força. 

Além disso, existe no local uma abertura lateral, provavelmente do escoamento da 

água em excesso do canal, para esse sistema também será necessário a inclusão de uma 

comporta extravasora. 

Já para evitar a entrada de sedimentos no trecho de transição entre canal e conduto, 

é previsto a implantação de uma grade do canal, conforme apresentado figura 8.2.2. 

Figura 8.2.2 – Detalhe da grade da tomada d’água 

 
Fonte: InovEnergy, 2017. 
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De modo geral, as reformas no canal visam aumentar a vida útil do aproveitamento, 

reduzindo o arraste de sedimentos, aumentar a eficiência do sistema e ainda facilitando 

no controle da vazão. 

8.3. CONDUTO FORÇADO  

Com relação ao conduto forçado, esse será com revestimento metálico e 

inteiramente novo, pois não existe no local este dispositivo. Previamente esta estrutura 

será de aproximadamente 10 metros de comprimento e devido ao tamanho da queda e 

configuração do arranjo, ele será submetido um pequeno esforço. 

Essa estrutura tem função de encaminhar a água que chega do canal até a casa de 

força, onde movimentará as pás da turbina. 

8.4. CASA DE FORÇA 

A casa de força deverá ser integralmente construída, essa será de alvenaria e 

contemplará os equipamento de geração de energia. 

Para atendimento destes equipamentos geração de energia, será necessário um 

sistema supervisório com painéis de controle, para garantir a adequada operação da 

usina, fazendo com que as informações da turbina acoplada ao gerador sejam 

monitoradas e controladas. 

Além destes, outros equipamentos eletromecânicos complementares deveram ser 

instalados para controle e operação da usina. 

Juntamente a casa de força deverá ser construído o canal de fuga, que é uma 

estrutura em concreto que tem a finalidade de restituir a água que passa pelo circuito 

hidráulico de adução ao leito do rio. 

8.5. SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

A transmissão da energia será realizada com utilização da concessionária de 

energia. Para isso serão implantados sistemas de medições e faturamento da energia 

injetada pela usina, através dos sistema de geração distribuída. 
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Como forma de conexão do sistema, será utilizado as estruturas dos postes 

existentes, com a substituição dos isoladores e condutores já alocados na propriedade. 

8.6. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Com base nessas informações, foram inicialmente avaliadas duas possibilidades, 

sendo a primeira com a usina sendo conectada em “pingo” na rede de 13,8 kV da 

concessionária de energia Copel, e a segunda consistindo da utilização da geração 

distribuída através da compensação de energia. 

Como o objetivo desta usina é o atendimento das unidades menores, a primeira 

análise foi descartada. Deste modo o sistema com a utilização de Geração Distribuída 

com o mecanismo de Compensação de Energia é o mais adequado para a maximização 

do retorno do investimento. 

Isso fica evidente uma vez que os valores indexados nos contratos são baseados 

nos valores cobrados pela concessionária, que por sua vez são muito superiores aos 

praticados no mercado livre de energia. 

8.7. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA E COMPENSAÇÃO DE ENERGIA 

A geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de pequeno 

porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou mesmo utilizando combustíveis 

fósseis, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica.  

Como principal benefício a presença de pequenos geradores próximos às cargas 

podem proporcionar para o sistema elétrico a postergação de investimentos em expansão 

nos sistemas de distribuição e transmissão, a melhoria do nível de tensão da rede no 

período de carga pesada e a diversificação da matriz energética. 

A Resolução Normativa - REN nº 482/12 desde 17 de abril de 2012, criou o Sistema 

de Compensação de Energia Elétrica, onde o consumidor brasileiro pode gerar sua própria 

energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e fornecer o 

excedente para a rede de distribuição de sua localidade.  

Para efeitos de diferenciação, a microgeração distribuída refere-se a uma central 

geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), 
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enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com potência 

instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, 

ou 5 MW para as demais fontes. 

Esse sistema permite que a energia excedente gerada pela unidade consumidora seja 

injetada na rede da distribuidora, a qual funcionará como uma bateria, armazenando esse 

excedente. Quando a energia injetada na rede for maior que a consumida, o consumidor 

receberá um crédito em energia (kWh) a ser utilizado para abater o consumo em outro 

posto tarifário ou na fatura dos meses subsequentes.  

Os créditos de energia gerados continuam válidos por 60 meses. Há ainda a 

possibilidade de o consumidor utilizar esses créditos em outras unidades previamente 

cadastradas dentro da mesma área de concessão e caracterizada como autoconsumo 

remoto, geração compartilhada ou integrante de empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras (condomínios), em local diferente do ponto de consumo, definidas da 

seguinte forma:  

a) Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentro da 

mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, 

composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades 

consumidoras nas quais a energia excedente será compensada;  

 

b) Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de 

uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua 

unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local 

diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou 

permissão, nas quais a energia excedente será compensada;  

 

c) Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras (condomínios): 

caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual 

cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as 

instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade 

consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do 
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proprietário do empreendimento, com microgeração ou minigeração distribuída, e 

desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma 

propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias 

públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não 

integrantes do empreendimento.   

A Resolução Normativa nº 482/12 ainda prevê que a potência instalada da geração 

distribuída fica limitada à potência disponibilizada para a unidade consumidora onde a 

central geradora será conectada, mas caso o consumidor deseje instalar uma central 

geradora com potência superior ao limite da unidade consumidora, deve solicitar o 

aumento da potência disponibilizada sendo dispensado o aumento da carga instalada. 

Os critérios técnicos para que estas alterações se concretizem são apresentados na 

seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, que estabelece os procedimentos para acesso ao 

sistema de distribuição. De modo geral para que a central geradora seja caracterizada 

como micro ou minigeração distribuída, são obrigatórias as etapas de solicitação e de 

parecer de acesso entre outros procedimentos junto a concessionária.
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9. ORÇAMENTO PADRÃO ELETROBRÁS  

9.1. CRITÉRIOS ADOTADOS 

Após o dimensionamento das estruturas é possível obter os valores estimativos para 

a construção da usina. 

Para isso foram utilizados como referência os critérios preconizados pelo “Manual de 

Inventário Hidrelétrico de Bacias Hidrográficas” e pelas “Diretrizes para projetos de PCH”, 

ambos da ELETROBRÁS. 

Os orçamentos, para implantação das usinas, referem-se à data-base de julho de 

2017. Considerou-se para conversão dos valores orçados em dólares americanos uma 

taxa de câmbio de US$ 1,00 = R$ 3,20. 

9.2. CUSTOS UNITÁRIOS 

Conforme apresentado nos itens anteriores, a alternativa proposta para a CGH 

Perdoncini tomou como referência orçamentos de mercado, valores orientativos de 

fornecedores e estimativas de volumes condizentes com o porte do projeto com base nas 

características de implantação do aproveitamento. 

A alternativa de arranjo considerou, para a CGH Perdoncini, um custo total de 

R$ 1.703.908,25 e uma potência instalada de 55 kW, ou seja, um custo unitário de 

R$ 30.718.063,48 / MW. É importante destacar que esse valor é muito elevado para esse 

tipo de construção, essas ponderações serão explicados e avaliados nos próximos itens. 

Para isso o detalhamento dos custos com orçamento pode ser observado no OPE, 

apresentado a seguir:  
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10. VIABILIDADE TÉCNICA ECONOMICA 

Neste item será apresentado o cenário de viabilidade econômica da CGH 

Perdoncini, mas antes iremos destacar os principais critérios que foram utilizados para a 

avaliação financeira da usina. 

10.1. CRITÉRIOS PARA FINANCIAMENTO 

Foram analisados os bancos que fazem financiamento, porém o único que 

apresenta uma linha de crédito específica para investimento em geração é o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, visto que este além de realizar a 

intermediação em vários processos de financiamento do Banco Nacional do 

Desenvolvimento – BNDES, possui linhas próprias de financiamento para toda a região 

sul e centro-oeste.  

Como principais considerações, para aproveitamentos de geração de energia 

renovável, o financiamento pode chegar até 20 anos, variando entre as características de 

implantação e riscos associados. Porém, para esse tipo de empreendimento, a média 

adotada no mercado para financiamento é de 14 anos. Deste modo, iremos adotar esse 

período para pagamento do financiamento proposto, visando obter dados financeiros 

capazes de serem comparados com o mercado.  

Os juros praticados para este tipo de empreendimento consistem de TJLP (Taxa 

de juros de longo prazo), atualmente em 7,0% a.a., mais 5,5% a.a, totalizando 12,5% 

a.a., sendo que essa taxa também varia de acordo com o porte do empreendimento e 

análise de risco do financiamento. 

Com relação a carência após a construção da obra, ela varia entre 6 meses e 2 

anos e os valores financiáveis variam entre 60 e 80% do valor total do investimento. 

10.2. TAXA DE INFLAÇÃO PARA O PERÍODO 

Como forma de obter um resultado mais realista para a análise financeira, foi aplicado 

uma taxa de inflação condizente e estimada para o setor elétrico dentro do período de 

vida útil de cada configuração. A taxa utilizada foi de 3% a.a de inflação. 

http://www.bndes.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/
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Deste modo, considerando as características dos arranjos, serão adotados os 

seguintes critérios financeiros conforme apresentado na tabela 8.2.1, a seguir: 

Tabela 10.2.1 – Resumo dos Critérios Financeiros 
Características do Empréstimo 

Tempo de Financiamento 14 anos 

Taxa de Juros 12,5% a.a 

Período de carência 6 meses 

Percentual financiado 80% 

Inflação 3% a.a 

Fonte: InovEnergy, 2017. 

 

10.3. TRIBUTOS 

Para a avaliação de retorno financeiro foi escolhido a tributação de lucro presumido, 

tendo sua alíquota variada de acordo com o mecanismo de comercialização escolhido, 

conforme a tabela 8.3.1 abaixo mostra. Vale destacar que essa escolha de tributação 

segue uma linha de gestão tributária adota pelos investidores em geração ou seja, 

basicamente o Lucro Presumido garante que seja pago menos tributos quando se realiza 

atividades como geração de energia. 

Tabela 8.3.1 – Tributação aplicada a comercialização de energia 

  
MERCADO 

LIVRE  
COMPENSAÇÃO 

DE ENERGIA  

Alíquota Lucro Presumido 8,00% 16,00% 

Imposto De Renda Pessoa Jurídica  15,00% 15,00% 

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 9,00% 9,00% 

PIS 0,65% 0,65% 

COFINS 3,00% 3,00% 

Excedente de IRPJ 10,00% 10,00% 

Fonte: InovEnergy, 2017. 
 

10.4. CRITÉRIOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA ENERGIA GERADA 

Conforme já explicado anteriormente, serão adotados dois cenários para 

comercialização da energia, sendo um através do mercado livre e outro através de 
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compensação de energia e para isso serão considerados os seguintes preços para cada 

um desses cenários: 

i. Mercado Livre de Energia: R$220,00/MWh 

ii. Sistema de Compensação de Energia: R$ 300,00/MWh  

10.5. APRESENTAÇÃO DA SIMULAÇÃO FINANCEIRA 

Tomando como base as informações anteriormente apresentadas, foram 

desenvolvidas as avaliações do retorno de investimento para cada uma das formas de 

comercialização de energia. 

Essas informações tem a finalidade de demonstrar através de gráficos o fluxo de caixa 

de investimento, as características de rentabilidade e payback de implantação da usina. 

Estas informações são apresentadas na tabela 10.5.1, a seguir.
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Tabela 10.5.1 – CGH PERDONCINI - POTÊNCIA DE 0,055 MW 

Formação de 
negócio 

PARTE INTEGRANTE DA MADEIREIRA 
COMPENSAÇÃO DE ENERGIA - R$ 300,00 

 

Sistema de 
comercialização 

COMPENSAÇÃO MERCADO LIVRE 

Potência instalada 
(MW) 

0,055 MW 0,055 MW 

Orçamento de 
Implantação 

R$ 1.703.908,25 R$ 1.703.908,25 

Custo unitário 
(R$/MW) 

R$ 30.980.149,92/MW R$ 30.980.149,92/MW 

Valor de Venda da 
Energia 

R$ 300,00/MWh R$ 220,00/MWh 

Tempo de 
Financiamento 

14 anos 14 anos 

Porcentagem do 
Capital Próprio 

20% 20% 

Porcentagem do 
Capital Financiado 

80% 80% 

Taxa de juros 
(ao ano) 

12,6% 12,6% 
MERCADO LIVRE - R$ 220,00  

 

 

Inflação 
(ao ano) 

3,0% 3,0% 

Payback 
(anos) 

>20 anos >20 anos 

TIR - 10 Anos 
(120 meses) 

- - 

TIR – 20 anos 
(240 meses) 

- - 

Fluxo de caixa 
5 anos (60 meses) 

-R$ 1.078.024,13 -R$ 1.200.863,36 

Fluxo de caixa 
10 anos (120 meses) 

-R$ 1.784.988,17 -R$ 2.054.151,51 

Fluxo de caixa 
15 anos (180 meses) 

-R$ 2.119.122,45 -R$ 2.561.835,33 

Fluxo de caixa 
20 anos (240 meses) 

-R$ 1.608.167,92 -R$ 2.255.992,08 

Fonte: InovEnergy, 2017. 
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10.6. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

A avalição de resultados tem o objetivo de ponderar e interpretar as informações 

contidas na apresentação da simulação financeira. 

De modo objetivo, podemos destacar que, como já citado anteriormente, no item 

9.2, o valor de custo unitário (R$ 30.980.149,92/MW) representa um montante muito 

superior ao que é aplicado a empreendimentos de geração hidráulica, que hoje em dia, 

beira a casa dos R$8.000.000,00 à R$12.000.000,00 por MW instalado, variando de 

acordo com o potencial.  

Além disso, podemos verificar que na projeção de venda no mercado livre (R$ 

220,00/MWh), após um período de 20 anos, ainda existe um valor devido de R$ 

2.255.992,08, isso significa que a dívida aumentou com relação ao valor inicialmente 

aportado.  

Algo similar ocorre no mecanismo de compensação de energia, chegando a valores 

de R$ 1.608.167,92, para o mesmo período, novamente podendo concluir que o 

investimento para implantação do empreendimento está acima do ponto de viabilidade 

para os atuais preços de venda da energia gerada, sendo suficiente para cobrir os valores 

de empréstimo, despesas operacionais e ainda trazer um retorno aceitável de 

investimento. 

Por fim, podemos verificar que o payback, correspondente ao tempo que de retorno 

de investimento, se mantem superior a 20 anos, isso caracteriza que o empreendimento, 

seguindo as premissas aqui descritos, não é um bom investimento. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1. PRINCIPAIS AVALIAÇÕES  

11.1.1. Localização, estruturas e arranjo da usina 

Como base nas avaliações realizadas é importante destacar que o aproveitamento 

estudado, localizado no Rio do Campo, se apresenta próximo a região central da cidade 

de Campo Mourão, facilitando de forma significativa o acesso para a realização de 

reformas para reativação da usina.  

Essa localização também facilita a conexão com a rede de energia, que se apresenta 

a poucos metros da posição da casa de força projetada, garantindo assim uma economia 

significativa com custos para construção da linha de transmissão.  

Com relação ao arranjo do aproveitamento, em função das estruturas de 

barramento e vertedouro já existirem, gerando a formação de um pequeno reservatório, 

também será possível garantir uma redução dos custos construtivos.  

Em especial devido ao bom estado de conservação das estruturas, que 

necessitariam apenas de pequenas reformas, mas sendo plenamente possível a 

reutilização destas construções para a reativação da usina. Além disso, o aproveitamento 

dessas estruturas garante que o impacto ambiental na sua grande maioria já se encontra 

consolidado, o que irá proporcionar uma maior facilidade na obtenção das licenças e uma 

garantia de custos mais acessíveis.  

Por fim podemos dizer que esses pontos técnicos do aproveitamento levaram a 

seleção e a opção da InovEnergy por manter o arranjo já existente, considerando manter 

a configuração atual e somente complementado com a reconstrução das demais 

estruturas necessárias para a geração de energia, visando principalmente manter essas 

características técnicas construtivas e suas vantagens.   

11.1.2. Vazão e Queda 

Sobre a hidrologia do local, é importante destacar que, existe uma outorga no rio a 

montante da CGH Perdoncini, onde a empresa Sanepar tem direito de uso de uma vazão 
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correspondente à 0,305 m³/s, com finalidade de tratamento da água visando o 

abastecimento de parte do município de Campo Mourão.  

Está projeção, já detalhada nos capítulos anteriores, irá culminar na redução do 

volume de água no rio, consequentemente diminuindo a vazão que poderá ser utilizada 

para geração de energia, que por sua vez já seria diminuída tecnicamente, já que esse 

tipo de empreendimento, conforme os cálculos hidrológicos, precisa manter por lei uma 

vazão sanitária, exigida pelo órgão de recursos hídricos, conforme descrito no capítulo 

5.5, representando uma vazão de 0,283 m³/s.  

Com base nestas informações foi disponibilizada uma vazão média a ser utilizada 

pela CGH Perdoncini correspondente a 1,81 m³/s. Um valor bem menor que o esperado 

no início do estudo, mas que foi criteriosamente avaliado, visando a construção desse 

parecer final, que aponta que a vazão é um dos fatores que estão inviabilizando o 

empreendimento também.  

Quanto a queda do aproveitamento, foram considerados os níveis entre a lâmina 

de água do vertedouro e o local mais baixo da casa de força e conforme os estudos 

topográficos de campo, foi possível identificar queda líquida de 4,329 metros, o que se 

comparados com outros empreendimentos é relativamente baixa, mas que incialmente 

gerou uma expectativa por já existir no local uma antiga usina e por ter sido verificado 

inicialmente uma vazão que poderia suprir essa baixa queda.  

11.1.3. Equipamentos de geração de energia 

Após os estudos chegarem nos dados técnicos de vazão e queda, levando todos os 

critérios de risco e avaliação para obter os dados mais concretos possíveis, a InovEnergy 

realizou as cotações dos equipamentos de geração de energia. O principal ponto, com 

relação ao tema, diz respeito à disponibilidade de fabricantes de turbinas para essa 

configuração do potencial avaliado, onde temos uma pequena queda a ser considerada, 

com uma vazão pequena, mas expressiva em volume.  

Deste modo, foram realizadas consultas com seis das principais empresas do 

segmento de turbinas no Brasil. São elas, a Alterima, a Hacker, a Mecamidi, a Semi, a 

Hisa e a Betta. Após um longo período de articulações através de ligações telefônicas e 

trocas de e-mails de cotação, especificação técnica e cobrança para entrega de 
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orçamento, as empresas Hacker, Hisa e Betta declinaram do envio da proposta. 

Posteriormente, após mais um longo período de cobrança através de e-mails e ligações, 

as empresas Alterima e Mecamidi expressaram a impossibilidade de fabricação do 

equipamento.  

Por fim, apenas a empresa Semi apresentou orçamento para fabricação desta 

turbina, conforme articulações registradas via e-mail e proposta, estas são apresentadas 

no Anexo 05 desse estudo.  

A InovEnergy acredita que isso ocorreu por que os fabricantes de turbinas possuem 

um histórico de investimento em desenvolvimento de produtos e equipamentos voltados 

para os ótimos aproveitamentos, que basicamente são os que possuem grandes e médias 

quedas, resultando em máquinas menores e mais eficientes. O que nos leva a concluir 

que esse mercado de potências com pequena queda, ainda pode ser desenvolvido no 

Brasil, como aconteceu na Europa, mas atualmente ainda não possui muitas opções, 

conforme podemos constatar.  

Dentro desse contexto, a turbina apresentada pelo fabricante SEMI possui baixa 

potência instalada, correspondente a 55 kW, conforme já explicado anteriormente, em 

função das características construtivas do equipamento, o que leva a significativas perdas 

hidráulicas. 

 Inicialmente, para esse caso, a InovEnergy esperava uma potência de 

aproximadamente 100 kW, mas as perdas dos equipamentos foram muito expressivas 

para conseguir se adaptar ao arranjo do aproveitamento, não tendo como obter uma 

eficiência que aumenta-se a viabilidade do empreendimento frente ao custo alto dessas 

turbinas.   

11.1.4. Orçamento de implantação 

Com relação ao orçamento da CGH Perdoncini, a soma dos fatores apontados 

anteriormente levou a construção desse ponto crítico no orçamento, uma vez que além 

da perda de eficiência na geração, a turbina que é um equipamento de geração, 

apresentou um custo muito elevado para aquisição, neste caso correspondendo à 

R$ 829.000,00. 
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De modo geral, os equipamentos exclusivos de geração de energia, basicamente 

compostos pela turbina e o gerador representam mais de 63% dos custos globais da 

usina, conforme apesentado na tabela 11.1.1. 

 

Tabela 11.1.1 – Orçamento resumo da CGH Perdoncini 

  

DISCRIMINAÇÃO 

Custo Custo 

CONTA Total Total 

  R$ % 

.10. TERRENOS, RELOCAÇÕES E OUTRAS AÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS R$ 24.200 1,42% 

.11. ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS R$ 60.991 3,58% 

.12. BARRAGENS E ADUTORAS R$ 119.717 7,03% 

.13. TURBINAS E GERADORES  R$ 1.089.000 63,91% 

.14. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ACESSÓRIOS R$ 90.000 5,28% 

.15. DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA  R$ 12.000 0,70% 

.16. ESTRADAS DE RODAGEM, DE FERRO E PONTES R$ 10.000 0,59% 

.17. CUSTOS INDIRETOS R$ 273.000 16,02% 

.18 CONEXÃO À REDE DA CONCESSIONÁRIA R$ 25.000 1,47% 

 TOTAL R$ 1.703.908 100,00% 

Fonte: InovEnergy,2017. 

 

Com um valor total de investimento de R$1.703.908,00 podemos obter um custo 

unitário equivalente a R$ 30.718.063,48 por MW e como já falado, se tomado como 

referência os valores globais para a repotencialização da usina, o custo unitário apresenta 

um valor muito superior aos praticados para empreendimentos do mesmo porte, que 

possuem valores na faixa entre 8 à 12 milhões por MW instalado, conseguindo atender 

as características de viabilidade financeira.  

11.1.5. Viabilidade Econômica 

Tomando como base a quantidade de energia produzida para o aproveitamento, 

conforme configuração proposta, frente ao custo de investimento global orçado para 

colocar a usina em operação, foi possível identificar a inviabilidade de implantação do 

aproveitamento. 
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Basicamente a geração de energia não produz a capacidade de retorno financeiro 

devido aos significativos valores de investimento e pela baixa eficiência da única turbina 

que nos foi orçada e apresentada. Mesmo adotando o cenário de venda da energia gerada 

no sistema de compensação de energia (R$300,00/MWh), que atualmente é o melhor 

cenário de venda.  

11.2. CONCLUSÃO 

A InovEnergy atua adotando uma estratégia de steps inteligentes, que nada mais 

que uma análise crítica em forma de degraus. Essa estratégia faz com que o cliente 

minimize riscos de investimento, garantindo que ele obtenha o máximo de informações 

e dados estratégicos para cada tema estudado. Isso visa a construir de conceitos para 

facilitar a tomada de decisão, com baixo investimento de recursos iniciais.  

Deste modo, acreditamos que esse Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica foi 

um ótimo instrumento para avaliação do empreendimento, pois foi possível alinhar 

conceitos técnicos de engenharia com base em orçamentos reais, aplicados as 

características de mercado. 

Tomando como base essas informações, a InovEnergy acredita que, hoje existem 

fatores que pressionam a capacidade de viabilidade dos empreendimentos e nesse caso 

foi possível verificar que a falta de tecnologia para arranjos, de baixa queda, como o da 

CGH Perdoncini é o ponto mais crítico. Implicando em altos custos que extrapolaram os 

valores de orçamento, e ainda, apresentação de baixa potência instalada, o que conforme 

os resultados financeiros. 

Assim, todos os indícios apontam que o potencial estudado seja inviável para ser 

repotencializado.   

 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 1 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 – Ofício nº 1023/2011-SCG/ANEEL 

(Registro CGH Casali) 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 2 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 3 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 4 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 – ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 5 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Requerimento de consulta de outorgas - Instituto de Águas Paraná

 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 6 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Requerimento de consulta de informação de Acesso - COPEL 

 
 

 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 7 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Requerimento de consulta de informação de Acesso – COPEL 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 8 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Resposta consulta de informação de Acesso – COPEL 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 9 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 10 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 11 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 12 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 13 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 14 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 15 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 – OUTOURGAS DE ÁGUA NO RIO DO CAMPO 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 16 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Outourgas de Água CGH Casali 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 17 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Outourgas de Água CGH Casali 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 18 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Outourgas de Água SANEPAR 

 

 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 19 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 – PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

PARANÁ – CGH CASALI 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 20 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 21 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 22 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 23 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 24 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 25 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 26 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 27 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 28 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 29 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 30 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 31 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 32 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 33 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 34 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 35 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 36 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 37 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 38 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 39 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 40 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 41 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 42 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 43 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 44 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 45 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 46 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 47 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 48 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 49 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 50 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 51 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 52 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 53 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

  



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 54 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA TURBINA E 

EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 55 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Cotaçao Semi Turbinas 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 56 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 57 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 58 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Articulações Mecamidi



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 59 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 60 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 61 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 

Articulações Alterima 

 



 
 

 
ANEXOS 

                 ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA - CGH PERDONCINI            ANEXOS - 62 

INOVENERGY CONSULTORIA EM ENERGIA 
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Anexo III – Matrícula do imóvel 
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Anexo IV – Cadastro ambiental rural (CAR) 



1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: Lote nº 102-REM

Município: Campo Mourão UF: Paraná

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 24°02'04,52" S Longitude: 52°20'59,31" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 36,7611 Módulos Fiscais: 2,0423

Código do Protocolo: PR-4104303-7B80.4BA0.2718.7DA8.907B.66F5.2843.001E

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de
uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade
ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade
ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PR-4104303-CDE5.00DE.8CE2.4C0F.93E1.40ED.62B1.BF5F Data de Cadastro: 12/09/2018 17:13:01

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 1/3

http://www.car.gov.br


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [20.5 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [36,7611
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CNPJ: 82.598.590/0001-60 Nome: David Perdoncini e Cia Ltda

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PR-4104303-CDE5.00DE.8CE2.4C0F.93E1.40ED.62B1.BF5F Data de Cadastro: 12/09/2018 17:13:01

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 2/3



Imóvel

Área Consolidada 11,7738

Remanescente de Vegetação Nativa 22,3162

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 10,0230

Imóvel

Área Consolidada 11,7738

Remanescente de Vegetação Nativa 22,3162

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 10,0230

Imóvel

Área Total do Imóvel 36,7611

Área de Servidão Administrativa 1,6588

Área Líquida do Imóvel 35,1023

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 6,4731

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 36,7611

Área de Servidão Administrativa 1,6588

Área Líquida do Imóvel 35,1023

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 6,4731

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

22377 24/04/1992 2 1 Campo Mourão/PR

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PR-4104303-CDE5.00DE.8CE2.4C0F.93E1.40ED.62B1.BF5F Data de Cadastro: 12/09/2018 17:13:01

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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Anexo V – Anuência da Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
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Anexo VI – Ofício e FCA Iphan 

 





                                                                                                                                        

 

A CGH Perdoncini se encontra situada no Rio do Campo, no município de Campo Mourão, 

conforme demonstra a 

 

figura 1. Em função de um antigo sistema de fornecimento de energia para a serralheria 

existente na propriedade do empreendedor, o local da CGH Perdoncini já é dotado de 



                                                                                                                                        

 

barramento, vertedouro, reservatório e canal de adução. Desta maneira, o empreendedor 

tem o objetivo de requalificar a estrutura existente para conformação da CGH Perdoncini, 

sendo necessário para isto a reforma do canal de adução (inclusão de novas comporta na 

tomada d’água, de comporta extravasora), construção de casa de força com 

equipamentos eletromecânicos para controle e operação da turbina, implantação de 

turbina helicoidal capaz de gerar 75 kW e reforma do canal de fuga (utilização do traçado 

do antigo canal) e conexão da casa de força aos postes da rede (situados a poucos 

metros) concessionária já existentes na propriedade, conforme busca demonstrar a 

figura 2, ao representar de forma esquemática as estruturas já existentes e que 

necessitarão ser implantadas.  

 

Desta maneira, o empreendimento em questão se enquadra nos parâmetros da 

Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 009/2010 (alterada pela Resolução Conjunta SEMA/IAP 

nº 004/2012), que estabelece os procedimentos para regularização de Licença de 

Operação de CGHs já instaladas ou em operação até 25 de junho de 2008.  



                                                                                                                                        

 

 

Figura 1 - Localização das estruturas e do reservatório da CGH Perdoncini.  

  



                                                                                                                                        

 

 

Figura 2 – Arranjo geral esquemático da CGH Perdoncini. 

 



                                                                                                                                        

 

Considerando que se trata de um empreendimento parcialmente instalado, a seguir são 

apresentadas fotografias das estruturas existentes, enquanto em anexo são 

apresentados os mapas requeridos para análise da FCA e respectivos shapfiles. 

 

 

Figura 3 – Barramento e vertedouro de concreto da CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 
 

 

Figura 4 – Barramento e vertedouro de concreto da CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 
 



                                                                                                                                        

 

 

Figura 5 – Visão frontal do barramento e vertedouro de concreto da CGH 

Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 
 

 

Figura 6 – Reservatório já existente da CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 
 



                                                                                                                                        

 

  

Figura 7 – Conduto de adução e sistema complementar da CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 
 

  

Figura 8 – Local de chegada de água no canal de adução e sistema extravasor. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 



                                                                                                                                        

 

  

Figura 9 – Final do canal de adução da CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 

 

 

Figura 10 – Rede de energia para conexão com a CGH Perdoncini. 

Fonte: InovEnergy, 2019. 
 

Desta forma, considerando que o empreendimento já possui grande parte das estruturas 

instaladas e operou a longo período, solicitamos um esclarecimento quanto ao 



                                                                                                                                        

 

enquadramento do respectivo empreendimento quanto à Instrução Normativa IPHAN nº 

01/2015, dada as particularidades deste empreendimento e por se tratar de um processo 

de regularização, objetivando a anuência do IPHAN quanto a este processo. 

Aproveitamos para anexar ao presente documento, além da FCA, o Termo de 

Compromisso do Empreendendo - TCE, visando acelerar o trâmite e otimizando o 

trabalho da equipe técnica do IPHAN ao evitar a solicitação deste documento por esta 

superintendência, caso o empreendimento seja considerado de nível I.  

 

Sendo o que se apresenta para o momento e com a certeza de vossa colaboração 

habitual, externamos respeitosos votos de consideração e apreço. 

 

 

_____________________________________________ 
Clarissa Oliveira Dias 

Diretora – Assessoria Técnica Ambiental Ltda 

(41) 3336-0888 / clarissa.dias@ciaambiental.com.br 

mailto:clarissa.dias@ciaambiental.com.br


                                                                                                                                        

 

TERMO DE COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR – TCE  

Processo N⁰: 
 

Unidade Administrativa do IPHAN:  

 

I. Identificação do Empreendedor 

Razão Social ou Nome: David Perdoncini e Cia Ltda 

Nome Fantasia: Serraria Pioneira 

CNPJ/CPF: 82.598.590/0001-60 Inscrição Estadual: 80.105.177-46 

Endereço: (Rua, Av., Rod., etc) Estrada Pedreira 

N⁰/Km: s/n, km 03 

Complemento: 
 

Bairro/Localidade: Zona rural 

Município:  Campo Mourão UF: PR 

CEP: 87.303-210 Telefone: (44) 99912-9092 

Fax: 
 

Caixa Postal: 
 

E-mail: 
 

 

II. Identificação do Empreendimento 

Razão Social ou Nome: CGH Perdoncini 

Nome Fantasia / Apelido: 
 

CNPJ/CPF: 82.598.590/0001-60 Inscrição Estadual: 80.105.177-46 

Endereço: (Rua, Av., Rod., etc) Estrada Pedreira 

N⁰/Km: s/n, km 03 

Complemento: 
 

Bairro/Localidade: Zona rural 

Município:  Campo Mourão UF: PR 

CEP: 87.303-210 Telefone: (44) 99912-9092 

Fax: 
 

Caixa Postal: 
 

E-mail: 
 

 

III. Representante legal do empreendedor junto ao IPHAN 

Nome: Clarissa Oliveira Dias 

Vínculo com o empreendedor: procuradora 

Endereço: (Rua, Av., Rod., etc) Rua Marechal José Bernardino Bormann 

N⁰/Km: 821 

Complemento: 
 

Bairro/Localidade: Bigorrilho 

Município:  Curitiba UF: PR 

CEP: 80.730-350 Telefone: 3336-0888 





Limite de emissão do TRE:

Telefone celular:
(Responsável Legal)

(41) 9 9257-7557

Preenchimento exclusivo do responsável legal pelo empreendimento junto ao IPHAN

CNPJ:

Porte da Empresa:

II. Caracterização da Atividade ou Emprendimento

Verifica-se que o empreendimento não se enquandra adequadamente nas categorias previstas no anexo II da IN IPHAN nº 

01/15, ainda mais por ser uma estrutura já existente e em operação. Assim, considerando as orientações do arquivo dúvidas 

frequentes IN IPHAN 01/2015, considera-se que o empreendimento se configura como Não se Aplica (NA) - no caso um 

empreendimento que o IPHAN, a priori, não exigirá a aplicação desta Instrução Normativa, sem prejuízo da incidência da Lei 

nº 3.924 de 26 de julho de 1961.

Elétrico

Nome do Empreendimento:

Tipologia:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN 

n.01/15)

Setor:
(Ex.: Elétrico, Habitação, etc.)

Central Geradora Hidrelétrica - CGH Perdoncini

82.598.590/0001-60

ME

Razão Social: David Perdoncini e Cia Ltda

As unidades do IPHAN devem inserir os dados desta FCA na tabela de controle de indicadores antes da emissão do TRE.

CPF: (Responsável Legal) 064.781.509-50

Data do protocolo do FCA:

Data da emissão do TRE:

1) O prazo (ver IN N°01/15) para análise desta FCA e emissão do TRE é de quinze (15) dias.                                                                                                  2) É 

possível acompanhar a tramitação  e a análise  deste documento no endereço eletrônico:  sei.iphan.gov.br/pesquisapublica

Responsável Legal:

I. Dados do Interessado

Instrução Normativa IPHAN n.º 001/2015, de 25 de março de 2015

Clarissa Oliveira Dias

versão 0.5

25/09/2017

A CGH Perdoncini se encontra situada no Rio do Campo, no município de Campo Mourão. Em função de um antigo sistema 

de fornecimento de energia para a serralheria existente na propriedade do empreendedor, o local da CGH Perdoncini já é 

dotado de barramento, vertedouro, reservatório e canal de adução. Desta maneira, o empreendedor tem o objetivo de 

requalificar a estrutura existente para conformação da CGH Perdoncini, sendo necessário para isto a reforma do canal de 

adução (inclusão de nova comporta na tomada d’água e de comporta extravasora), construção de casa de força com 

equipamentos eletromecânicos para controle e operação da turbina, implantação de turbina helicoidal capaz de gerar 75 

kW e reforma do canal de fuga (utilização do traçado do antigo canal) e conexão da casa de força aos postes (situados a 

poucos metros) da rede concessionária já existentes na propriedade. 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE – FCA

Preenchimento exclusivo do IPHAN

FCA N°:               (número de 

controle da Tabela de Indicadores da 

intranet)

Endereço comercial:

Endereço para envio 

de correspondência: 
(Termo de Referência)

Endereço eletrônico:
(E-mail)

Telefone fixo:
(Responsável Legal)

Estrada Pedreira s/nº, km 03, Zona Rural, Campo Mourão-PR

Rua Marechal José Bernardino Bormann, 821 - Bigorrilho, Curitiba-PR, CEP: 80.730-350

clarissa.dias@ciaambiental.com.br

(41) 3336-0888

Descrição do Projeto: 
(Atividades/Empreendimento)

-
Sub-detalhamento:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN 

n.01/15)

Detalhamento:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN 

n.01/15)

-

mailto:clarissa.dias@ciaambiental.com.br


O empreendimento já está 

instalado?
(Caso a resposta seja sim ou 

parcialmente, acrescente fotos do 

empreendimento à mídia de envio 

desta FCA)

O reservatório e barramento já são existentes, de modo que serão necessários ajustes no canal de 

adução, casa de força e canal de fuga (no ofício de protocolo da presente FCA é apresentado 

relatório fotográfico da atual configuração do empreendimento).

A ADA total é de 0,99 ha, sendo que 0,10 ha correspondem a área do reservatório, 0,84 ha relativos à recomposição da APP 

e 0,05 ha das demais estruturas.

Paraná

Campo Mourão - PR

Nível Sugerido:
(conforme Anexos I e II da IN IPHAN 

n.01/15)

7

Bens Culturais Imateriais 

Registrados como Patrimônio 

Cultural do Brasil, conforme o 

Decreto nº 3551/2000, no(s) 

Estado(s) abrangido(s) pela 

atividade ou 

empreendimento:

Obs: Caberá apenas ao IPHAN a definição final da ocorrência de Bens Culturais Imateriais, Registrados conforme o Decreto nº 3551/2000, que deverão 

ser considerados para a elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto aos Bens Culturais Registrados, conforme artigo 11 da IN IPHAN n°01 de 25 

março de 2015.

Bens Culturais Imateriais 

Registrados como Patrimônio 

Cultural do Brasil, conforme o 

Decreto nº 3551/2000, no(s) 

Município(s) abrangido(s) pela 

atividade ou 

empreendimento:

Ofício dos Mestres de Capoeira; Roda de Capoeira; Fandango Caiçara

Ofício dos Mestres de Capoeira; Roda de Capoeira

O nivelamento acima corresponde apenas à requisição de estudos relacionados aos Bens Culturais Arqueológicos (protegidos pela Lei 3.924/61). Para 

estes estudos, o IPHAN permite que o empreendedor opte pela execução de estudos preventivos (Nível III), nos casos em que a Instrução Normativa 

estabelece a requisição de Acompanhamento Arqueológico (Nível II).

Área Total: 
(m2 ou km² ou ha)

Localização da Atividade ou Empreendimento

Estado(s) abrangido(s) pela 

atividade ou 

empreendimento:
(Listar)

Município (s) abrangido(s) 

pela atividade ou 

empreendimento:
(Listar)

Obs.: Caberá ao IPHAN a definição final do enquadramento da Atividade ou Empreendimento 

conforme Art. 11 e Anexos I e II da IN IPHAN n° 01 de 25 de março de 2015, inclusive quando houver a previsão do enquadramento em "Não se Aplica" - 

NA, a partir da existência, na Área Diretamente Afetada - ADA, de sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN.

Área Diretamente Afetada (ADA)

Comprimento (m ou km):
(Empreendimentos Lineares)

Não aplicável, pois não se configura como um empreendimento linear.

O nível sugerido acima 

corresponde ao disposto no 

Anexo II da IN? Justifique em 

caso negativo.

Não corresponde ao disposto no Anexo II da IN, pois não há tipologia adequada no anexo em 

questão, dadas as particularidades do empreendimento e por já possuir parcialmente as estruturas 

instaladas. 

Não se Aplica Nível I Nível II Nível III Nível IV

Sim

Não

Sim

Não

Parcialmente
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1

Não se aplica, pois o empreendimento está parcialmente implantado e as obras para adequações não necessitarão de 

estruturas provisórias.

Barramento e vertedouro (existente); Reservatório (existente); Comporta de tomada d'água; (a ser implantada); Canal de 

adução (a ser reformado); Comporta extravasora do canal de adução (a ser implantada); Casa de força (a ser reconstruída); 

Canal de fuga; Conexão ao sistema de energia (a ser realizada nos postes já existentes na propriedade)

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área Diretamente 

Afetada (ADA) do Empreendimento?

Discriminar:

Haverá desapropriação de terras e/ou propriedades?

Não se aplica

A área de influência direta compreende um raio de 500 metros em relação da ADA.

Área de Influência Direta (AID) prevista

Descrição da AID:

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área de Influência 

Direta?

Considerando que se trata de um reservatório já existente e que a reforma a ser executada será em área do empreendedor, 

não há necessidade de desapropriação, de modo a necessitar apenas a recomposição de APP, a ser definida a dimensão 

desta pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Caso venha a interferir terras de terceiros, haverá processo de indenização.

Área efetiva do empreendimento, composta pelo reservatório, barramento, casa de força e demais estruturas e área de 

preservação permanente.

Quantitativo máximo 

estimado de trabalhadores em 

cada uma das estruturas:

Para a fase de operação será necessário apenas 1 funcionário, responsável pelo monitoramento e manutenção da CGH.

Considerando o pequeno porte do empreendimento, são previstos apenas 16 trabalhadores na fase de obras, a qual deve 

perdurar por 4 meses, sendo o último mês para testes.

Quantitativo máximo 

estimado de trabalhadores em 

cada uma das estruturas e a 

previsão de tempo de 

permanência dos mesmos:

Obs: Para atender ao previsto no Art. 11 da IN IPHAN n° 01 de 25 de março de 2015, no caso dos  Bens Culturais Registrados conforme o Decreto nº 

3551/2000, serão consideradas áreas afetadas pelo empreendimento aquelas onde ocorram: 1. a presença (permanente ou sazonal) de detentores 

(brincantes, praticantes, mestres, guardiões de saberes tradicionais, entre outros); 2. eventuais usos do território e/ou de seus recursos naturais para a 

produção, reprodução e manutenção dessas práticas tradicionais; 3. a existência de lugares simbólicos referenciais do universo cultural dos Bens 

Registrados; 4. outros aspectos diretamente relacionados ao universo cultural dos Bens Culturais Registrados. Discriminar no campo abaixo o(s) título(s) 

do(s) Bem(ns) Registrado(s); a indicação do território utilizado pelos detentores para a prática do bem acautelado. É desejável que seja informada a 

quantidade de grupos e segmentos de detentores, preferencialmente identificados nominalmente. 

Área Total (m2 ou km² ou ha):

Descrição da ADA:

Estruturas provisórias 

necessárias a implantação do 

empreendimento:

Estruturas permanentes do 

empreendimento:

Discriminar:

0,99 ha (área do reservatório, área de preservação permanente e estruturas construídas)

Sim Não

Sim Não

Sim Não
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# Área (m²) Situação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

O barramento, composto por barragem e vertedouro possui o comprimento aproximado de 20 metros de comprimento e 

1,8 metros de altura, composta por barragens laterais nas ombreiras as margens do rio e um vertedouro central.

O canal de adução existente passará por reforma, com a inclusão de uma nova comporta na tomada d’água.

A casa de força deverá ser integralmente reconstruída e contemplará os equipamentos de geração de energia. A casa de 

força irá proteger o gerador, sistema de controle e as interligações elétricas.

A turbina a ser instalada será do tipo helicoidal, sendo interligada diretamente ao eixo central do Canal de Adução 

existente, aproveitando a amplitude altimétrica da queda d'água para geração de energia.

O canal de fuga utilizará o mesmo trajeto do antigo canal que existia. Ele terá comprimento incial de 2,5 metros e final de 4 

metros de comprimento.

A transmissão da energia será realizada com utilização da concessionária de energia. Para isso serão implantados sistemas 

de medições e faturamento da energia injetada pela usina, através do sistema de geração distribuída.

Como forma de conexão ao sistema, serão utilizadas as estruturas dos postes existentes, com a substituição dos isoladores 

e condutores já alocados na propriedade.

Tipo de intervenção

Para o meio físico a AII é composta pela Bacia Hidrográfica do Rio do Campo. Já para o meio antrópico a AII é 

correspondente ao município de Campo Mourão - PR.

Distância da ADA: 
(em m ou km)

Área de Influência Indireta (AII) prevista

Município(s)/UF(s):

Não há bens acautelados na AID.

Não há bens acautelados na AID.Discriminar:

Existem áreas ou bens de interesse cultural acauteladas em âmbito federal na Área de Influência 

Indireta?

Localização da Atividade ou Empreendimento e da Área de Estudo Proposta

Elementos do Projeto de Engenharia

Descrição detalhada do 

projeto de engenharia:

Instalações secundárias. Ex.: Canteiro de Obras, Áreas de Empréstimo, Jazidas, Bota-fora e etc.  (quantidade)

Nome/Referência

Discriminar:

Em consulta ao site do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) do IPHAN verificou-se apenas dois sítios 

arqueológicos cadastrados, respectivamente:

PR-01749 - Sítio Arqueológico Rio da Várzea 01

PR-01750 - Sítio Arqueológico Rio da Várzea 02

Obs: Para atender ao previsto no Art. 11 da IN IPHAN n° 01 de 25 de março de 2015, no caso dos  Bens Culturais Registrados, conforme o Decreto nº 

3551/2000, serão consideradas áreas afetadas pelo empreendimento aquelas onde ocorram: 1. a presença (permanente ou sazonal) de detentores 

(brincantes, praticantes, mestres, guardiões de saberes tradicionais, entre outros); 2. eventuais usos do território e/ou de seus recursos naturais para a 

produção, reprodução e manutenção dessas práticas tradicionais; 3. a existência de lugares simbólicos referenciais do universo cultural dos Bens 

Registrados; 4. outros aspectos diretamente relacionados ao universo cultural dos Bens Culturais Registrados. Discriminar no campo abaixo o(s) título(s) 

do(s) Bem(ns) Registrado(s); a indicação do território utilizado pelos detentores para a prática do bem acautelado. É desejável que seja informada a 

quantidade de grupos e segmentos de detentores, preferencialmente identificados nominalmente. 

Sim Não



Indicar:

Obs.: A inclusão dos bens inventariados segundo a 

metologia do INRC e da paisagem cultural chancelada se 

dá em cumprimento à decisão proferida nos autos do 

processo judicial nº 0800526-07.2016.4.05.8500

Indicar:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# Unidade responsável

1

2

...

x

-

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em área urbana?

ÁREA DO EMPREENDIMENTO:  FORMATO SHAPEFILE ou KML
O arquivo shapefile ou KML deverá conter a área do empreendimento. Os bens culturais acautelados pelo IPHAN, de acordo com o Art. 2º da Instrução 

Normativa nº 01 de 25 de março de 2015, inclusive áreas e/ou locais utilizados ou referenciais para a produção e reprodução cultural dos Bens Culturais 

Registrados, bem como as Terras Indígenas, as Terras Quilombolas e as Cavidades Naturais Subterrâneas, deverão ser indicados no mapa abaixo.

Haverá intervenções pontuais em meio aquático em função de reformas do canal de adução e adequação do 

canal de fuga.

N⁰ do processo Nome do Empreendimento

IV. Processos existentes no IPHAN na área de influência da Atividade ou Empreendimento

III. Caracterização da Área de Estudo

Observações adicionais:

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico urbano?

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico tombado?

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Quilombolas? 

Os dados relativos às Terras Indígenas, Quilombolas e Cavidades Naturais Subterrâneas deverão ser obtidos junto aos órgãos responsáveis, a saber: 

FUNAI, Fundação Palmares e ICMBio

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em bens culturais acautelados em âmbito Federal?

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Indígenas? 

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em práticas e/ou locais utilizados ou referenciais para a produção e reprodução cultural de 

bens culturais Registrados em âmbito Federal?

1) Ausência de arquivo Shapefile ou KML contendo a área do empreendimento incorrerá no indeferimento desta FCA; 

2) O IPHAN só receberá o arquivo Shapefile que contenha os seguintes formatos: shp, dbf, shx e prj.;

3) Estes arquivos devem estar contidos no mesmo diretório.  

<Inserir ou anexar mapa>

Obs.: Informar a existência de outros processos relativos ao licenciamento de Atividades ou Empreendimentos relacionados com a proposta desta FCA.

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Cavidades Naturais Subterrâneas? 

-

Há previsão de impacto (direto ou indireto) em meio aquático? 

V. Processos existentes em Órgãos Municipais

N⁰ do processo:

Nome do Órgão:

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Bens Tombados

Bens Arqueológicos

Locais utilizados ou referenciais para os Bens 
Registrados

Bens Valorados

Terras Indígenas

Terras Quilombolas

Cavidades Naturais Subterrâneas

Limite Municipal

Área de Estudo

Canteiro de Obras

Área do Empreendimento

Outros

Bens inventariados (INRC)*

Paisagens culturais chanceladas*
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DAVID PERDONCINI

Agosto/2019

CGH PERDONCINI

Campo Mourão / PR

EMPREENDIMENTO:

DATA:ESCALA:MUNICÍPIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
1:200.000

TÍTULO:LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA CGH PERDONCINI

Projeção universal transversa de mercator, Zona 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem das coordenadas UTM: Equador e Meridiano 51° WGr
acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.
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Estruturas: David Perdoncii, 2019;
Áreas de influência - David Perdoncii, 2019;

Imagem: Basemap, ESRI;
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Áreas de influência - David Perdoncii, 2019;
Imagem: Basemap, ESRI;

Limite municipal: ITCG, 2017;
Rodovias: DNIT, 2010.
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Áreas de influência - David Perdoncii, 2019;
Imagem: Basemap, ESRI;

Limite municipal: ITCG, 2017;
Unidades de conservação: ITCG, 2017;

Rodovias: DNIT, 2010.
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Áreas de influência - David Perdoncii, 2019;
Bens arqueológicos: IPHAN, 2019;

Terras indígenas: ITCG, 2013;
Imagem: Basemap, ESRI;

Limite municipal: ITCG, 2017;
Rodovias: DNIT, 2010.

Áreas edificadas: IBGE,2017;

SANTA
CATARINA

PARANÁ

SÃO
PAULO

MATO
GROSSO
DO SUL

PARAGUAI

ARGENTINA

0 2 4 6 81
km

DAVID PERDONCINI

Agosto/2019

CGH PERDONCINI

Campo Mourão / PR

EMPREENDIMENTO:

DATA:ESCALA:MUNICÍPIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
1:200.000

TÍTULO:LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DAS ALDEIAS INDIGENAS E BENS ARQUEOLÓGICOS

Projeção universal transversa de mercator, Zona 22 Sul. 
Datum horizontal:  SIRGAS2000. Datum vertical: Marégrafo Imbituba,SC.

Origem das coordenadas UTM: Equador e Meridiano 51° WGr
acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.

Oceano
Atlântico Orestes Jarentchuk Junior

Geógrafo CREA-PR/110.236-D

LEGENDA:
!( Aldeia Aldeia Tekoha Vera Tupã'i (Aldeia fora de terra indígena demarcada)
*V Bens arqueológicos

Corpo d'água 
Rodovia federal
Rodovia estadual
Área de Influência Direta - AID
Área de Influência Indireta - AII

EMPREENDEDOR:Limite municipal
Área edificada



#0 #0
#0

#0

#0
#0

#0

Â!°

Â!°

Â!°
Â!°

Â!°

Â!°

Â!°Â!°

Â!°

Â!° Â!°
Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°Â!°Â!°

#0 #0 #0

#0

#0
#0

#0

Â!°

Â!°

Â!°Â!
°

Â!°
Â!°

Â!°Â!°

Â!°

Â!°Â!°Â!°
Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°
Â!°

Â!°Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°

Â!°Â!°Â!°

BR-376

BR-163

BR-369

BR-163

BR-487

BR-467

BR-272

BR-277

BR-487

BR -376

BR-369

BR
-1

58

BR-376

BR-272

BR-369

BR-4 87

BR-369

ÁGUA
MORNA
GUAJUVIRA

MANOEL
CIRÍACO
DOS SANTOS

RIO DO
MEIO

SÃO
ROQUE

CAMPINA DOS
MORENOS

CAVERNA DO
CAMBOTA

CAVERNA RANCHO
DAS TRÊS MENINAS

GRUTA SANTA JÚLIA

ABRIGO PORTO
DE AREIA

CAVERNA MANAIN

GRUTA
COISINHA
DO ZÉ

GRUTA DO CAPIXABA
(CASA DE PEDRA)

GRUTA DO
TIGRE

GRUTA
HOMENAGE

GRUTA
INOCENTE

TOCA ZÉ DA BOTA

CAVERNA
DA FAZ.
PRATA III

TERRA INDÍGENA
BARÃO DE
ANTONINA

TERRA
INDÍGENA

IVAÍ

TERRA
INDÍGENA

APUCARANINHA

TERRA
INDÍGENA
FAXINAL

TERRA
INDÍGENA
MARRECAS

TERRA
INDÍGENA

QUEIMADAS

TERRA
INDÍGENA
MOCOCA

TERRA INDÍGENA
TEKOHA AÑETETE

TERRA INDÍGENA
TEKOHA ITAMARÃ

PR-170

PR- 239

PR-317

PR-580

PR-498
P

R- 160

PR- 526

PR-369

PR-454

PR-23 9
PR -3 64

PR-925

PR-547

PR-082

PR
-443

PR-442

PR-9 80

PR-8 76

PR-323

PR-873

PR- 532PR-969

PR
-31

7

P R -323

PR-
84

5

PR-471
PR -553

PR-239

PR-44 5

PR
-18

0

PR-574

PR
-5

3 6

PR-474

PR-474

PR -5

39

PR-532

PR
-4

61

PR-239

PR
-49

6

PR

- 46
3

PR -082

PR
-3

17

PR -32
3

PR-535

PR-453

PR-1 80

PR-589

PR- 561

PR-4
79

PR

-1
82

PR-272
PR-3

6 9

PR-218

PR
-4

74

PR

-462

PR-489

PR -55
0

PR-575

PR-522

PR-487

PR

-158

PR-545

P R-090

PR
- 2 18

PR
-45

5

PR -281

P R-218

PR-581

PR-364

PR-317

P

R

-170

PR
-4

54

PR-48 7

PR -180

PR-465

PR-467

PR
-547 PR - 0

90

PR-558

PR-435

PR- 55
8

PR-3 64

PR -587

PR
-3

69

PR- 485

PR-489

PR -6

70

PR-573

PR

-182 PR
-5

25

PR-170

PR-182

PR -218

PR
-317

PR-681

PR-460

PR
-45

1

PR -552

PR-158

PR-

47 1

PR-441

PR-4 91

PR-555

PR -551

PR -239

PR-4 68

PR- 468

P
R-364

PR-682

PR-680

PR-340

PR-49 6

P R-16 0

PR
-65

0

PR-567

PR-0 82

PR
-4 62

PR-559

PR-
218

PR-486

P R- 468

PR-47 7

PR
-554

PR -472

PR
-444

PR-46 6

PR- 163

P R-340

PR
-158

PR-31 7

PR-546

PR-549

PR -585

PR-4

90

PR-479

P R-457

PR-170

PR-57 6

PR- 53 8

PR-466

PR -239

P R-485

PR- 488

PR -27 2

PR-456

PR
-4

86

PR -317

PR-364

PR-158

PR-498

PR-218

PR-082

PR-482

PR-182

CGH PERDONCINI

:
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Áreas de influência - David Perdoncini, 2019;

Terras indígenas: ITCG, 2013;
Comunidades Quilombolas: ITCG, 2013;

Cavidades naturais: ICMBIO, 2013
Imagem: Basemap, ESRI;

Limite municipal: ITCG, 2017;
Rodovias: DNIT, 2010.
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